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CARDOSO, Bibiane. Desenvolvimento de Competências em uma Instituição 

Bancária. [Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Administração]. 

Instituto Federal de São Paulo. São Roque, 2019. 

 

RESUMO 

O presente estudo discorre sobre o desenvolvimento de gestão por competências 
em uma agência bancária, sendo um estudo de caráter exploratório. O objetivo 
principal do trabalho é avaliar as diferentes competências profissionais que os 
funcionários bancários precisam possuir. Deste modo, a justificativa do estudo se 
resume em compreender como o desenvolvimento de competências pode ser 
aprimorado por meio da educação corporativa, sendo que pode servir para 
capacitação dos colaboradores e também para reforçar as diretrizes estratégicas do 
negócio.  Diante disso, a problemática da pesquisa buscou refletir sobre as relações 
existentes entre as competências profissionais dentro da agência bancária, sendo 
que para isso foi aplicado um questionário para identificar os conhecimentos, 
habilidades e atitudes individuais, no qual foi constatado correlações entre esses 
fatores e como o desenvolvimento de competências é percebido como efetivo na 
obtenção de resultados. 

 
Palavras-chave: Competência; Educação Corporativa; Conhecimento; 

Habilidade; Atitude. 
 



 
 

 
 

CARDOSO, Bibiane. Skills Development in a Banking Institution. [Completion 

Paper of the Graduate Course in Business Administration]. Federal Institute of São 

Paulo. São Roque, 2019. 

 

ABSTRACT 

The present study discusses the development of competency management in a bank 
branch, being an exploratory study. The main objective of the work is to assess the 
different professional skills that bank employees need to possess. Thus, the 
justification of the study is summarized in understanding how the development of 
skills can be improved through corporate education, and it can serve to train 
employees and also to reinforce the strategic guidelines of the business. In view of 
this, the research problem sought to reflect on the existing relationships between 
professional competencies within the bank branch, and a questionnaire was applied 
to identify individual knowledge, skills and attitudes, in which correlations were found 
between these factors and how competence development is perceived as effective 
in achieving results. 
 

Keywords: Competence Management; Corporate Education; Knowledge; Skill; 

Attitude. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  Diante da globalização dos mercados surgem novos conceitos para a 

apresentação organizacional, especialmente na administração de Recursos 

Humanos (MCCLELLAND, 1973). A noção de competência emerge como 

fundamental em um contexto de transformações e incertezas no ambiente externo 

à organização (SPENCER; SPENCER, 1993), visto que cada vez mais é exigido 

competências e qualificações profissionais dos colaboradores (DUTRA, 2008).   

  Para Dutra, Hipólito e Silva (2000), competência é a capacidade de uma 

pessoa atingir os objetivos da organização. Nesse sentido, o estudo sobre 

competências traz diversas vantagens para as organizações, como o aumento da 

produtividade no ambiente de trabalho, a satisfação no trabalho, a motivação, entre 

outras (VILAS BOAS; ANDRADE, 2009). A competência profissional nas 

organizações permite um avanço para o desenvolvimento do conhecimento, das 

habilidades e atitudes dos profissionais na busca da qualidade e produtividade no 

ambiente de trabalho (DUTRA, 2008).  

 Planejar carreiras e desenvolver competências tornaram-se uma 

preocupação para os profissionais (LOURENZO, 2012), sendo que as empresas 

procuram oferecer aos colaboradores oportunidades de galgar cargos, crescer 

profissionalmente e alcançar objetivos (BARBOSA, 2002). Esses objetivos devem 

estar alinhados com os objetivos estratégicos da empresa para que a relação seja 

vantajosa para ambos (EBOLI, 2004). 

Todavia, a possibilidade de se apoiar em um plano com objetivos e 

estratégias bem definidos aumenta a chance de sucesso do profissional 

(LOURENZO, 2012). Ao mesmo tempo, esse desenvolvimento individual passou a 

ser fundamental para a empresa ao agregar valor à organização, aumentando sua 

competitividade e a capacidade de retenção de talentos (SANT’ANNA, 2002). 

Nesse contexto, um programa de treinamento bem estruturado representa um 

diferencial competitivo tanto para o empregado quanto para a empresa (RUAS, 

2005).  

Para tanto, em busca de vantagem diante de seus concorrentes e redução 

de tempo e recursos (MEISTER, 1999), as organizações adotam, por meio da 

Educação Corporativa, práticas de formação e desenvolvimento que implementam 
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uma cultura de aprendizagem contínua e trazem benefícios tanto para a 

organização quanto para seus colaboradores (EBOLI, 2004).  

Deste modo, essa pesquisa busca identificar em uma organização, que 

possui estrutura de educação corporativa, se há a percepção por parte dos 

funcionários o desenvolvimento de competências e se estas são consideradas 

relevantes para o negócio. A proposta é verificar se a educação corporativa 

existente está servindo tanto para capacitação do capital intelectual, quanto para 

reforçar as diretrizes estratégicas do negócio, sob o ponto de vista dos 

trabalhadores.  Diante disso, obtém-se o problema de pesquisa: Quais 

competências profissionais são percebidas como necessárias e desenvolvidas 

dentro de uma agência bancária? 

Portanto, o objetivo geral do estudo é avaliar no âmbito de uma agência 

bancária as diferentes competências profissionais que os funcionários percebem 

como adquiridas e necessárias para o negócio. A partir desse objetivo defluem os 

objetivos específicos: 

a) Identificar, na percepção dos trabalhadores, as relações entre conhecimento, 

habilidade e atitude individuais; 

b) Analisar as correlações significantes entre esses três fatores (CHA). 

c) Descrever como o desenvolvimento de competências provenientes da 

educação corporativa é percebido pelos trabalhadores tanto para o 

crescimento da organização, quanto para o crescimento profissional de cada 

um. 

Assim, diante dos objetivos definidos, o trabalho foi realizado da seguinte 

forma, sendo: seção 2 para o referencial teórico, o qual apresenta-se a revisão dos 

autores da literatura científica; seção 3 metodologia destacando-se o procedimento 

da pesquisa; seção 4 análise de dados, no qual apresenta-se os dados obtidos; 

seção 4.1 discussão de resultados, enfatizando a análise de dados e por fim seção 

5 como as considerações finais do trabalho, no qual destaca-se o que foi possível 

constatar por meio da pesquisa e o que pode-se pesquisar futuramente para 

aprimoramento contínuo do desenvolvimento de competências. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Gestão por competências 

 

O universo corporativo vem passando por transformações devido a 

inadequação dos tradicionais modelos de gestão de pessoas no atendimento às 

necessidades e às expectativas das organizações (DUTRA, 2017).  Deste modo, 

com a globalização e a complexidade das arquiteturas organizacionais 

(SPENCER; SPENCER 1993), os conceitos de gestão de pessoas e suas 

transformações nas práticas gerenciais têm como foco o controle sobre as 

pessoas (VILAS BOAS; ANDRADE 2009), visto que as empresas sofrem 

pressão externa e devem rever como estão gerindo (LEME, 2005).  

Nesse sentido, Dutra (2017) enfatiza que a gestão por competências é 

advinda da administração de recursos humanos, uma vez que surgiu da 

necessidade de considerar a relevância dos fatores psicológicos e sociais. Com 

o tempo os recursos humanos passaram a sustentar a ideia de que todas as 

pessoas devem ser administradas e planejadas (FLEURY, 2002).  

Diante dessas circunstâncias, as organizações começaram a enxergar que 

todo funcionário é um colaborador e devem ser desenvolvidos por meio de 

treinamentos para que possam adquirir competências (LE BOTERF, 1999), logo 

iniciou-se a gestão por competências (SCARAMUZA, 2012).  Completando essa 

ideia, Banov (2010, p. 27) salienta que: 

A preocupação com as competências surge em resposta a um ambiente 
altamente competitivo em que as empresas buscam novos modelos de 
gestão para adequar seus colaboradores às suas estratégias de negócios. 
O objetivo é alinhar as competências individuais às metas organizacionais. 
 

Na visão de Meister (1999), as empresas estão cada vez mais investindo em 

seu patrimônio e capital intelectual. Assim, o sucesso e o diferencial são reflexos 

das pessoas que ajudarão a empresa a atingir os resultados, por meio de suas 

competências (GRAMIGNA, 2007). 

O conceito de competência foi introduzido nas empresas devido à 

necessidade de uma gestão unificadora (PARENTE, 2004), sendo que 

passaram a considerar cada vez mais a gestão de competências como fonte de 

vantagem competitiva (FLEURY, 2002). Isso significa que a gestão de pessoas 
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por competências caracteriza-se pela descrição de quais competências são 

necessárias para que a empresa seja sucedida no mercado (VILAS BOAS, 

2009).  

No entanto, para Leme (2005) a competência começou a interferir no 

desempenho e na avaliação dos colaboradores e alguns gestores passaram a 

visualizar a gestão por competências como um enigma, pois poucos sabiam 

definir e aplicar na organização em que está inserido (LE BOTERF, 1999).  

 Assim, a gestão por competências tornou-se um processo que veio auxiliar 

a organização a enxergar e descobrir o que é necessário para treinar nos seus 

colaboradores, evitando as falhas (SPENCER; SPENCER 1993). Essa gestão é 

a consecução do espaço e da validação pela organização da enorme relevância 

que as pessoas têm no cenário organizacional atual (DUTRA, 2017). 

 

2.1.1. Histórico do termo competência 

 

O conceito de competência foi proposto por McClelland (1973), onde iniciou-

se o debate sobre o tema entre psicólogos e administradores nos Estados Unidos, 

em busca de uma abordagem mais efetiva que os testes de inteligência nos 

processos de seleção de pessoas para as organizações (DUTRA, 2008). 

Por conseguinte, Spencer e Spencer (1993), fundamentados pelos estudos 

realizados por McClelland (1973), especificam a competência como uma 

característica subjacente a uma pessoa que pode ser relacionada com desempenho 

superior na realização de uma tarefa ou em determinada situação na organização, 

sendo ampliado com o intuito de dar suporte a processos de avaliação e para 

orientar ações de desenvolvimento profissional. 

Todavia, vale ressaltar nesse contexto histórico que no final da Idade Média 

o termo se referia apenas à linguagem jurídica (DUTRA, 2008). Entretanto, para 

Carbone (2005), esse termo significava a possibilidade atribuída a alguém ou 

alguma organização para observar e avaliar certas questões para viabilizar um 

julgamento, sendo que os juristas eram considerados como os que declaravam que 

certo indivíduo era competente para um dado julgamento ou para realizar tal ato.  

Posteriormente, o termo veio mostrar o reconhecimento social a alguém 

capaz de se pronunciar a respeito de algum assunto. Logo, passou a ser utilizado 
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também para denominar uma pessoa capaz de realizar determinado trabalho 

(ISAMBERT, 1997). 

Durante a Revolução Industrial e o início do taylorismo, o termo competência, 

segundo Carbone (2005), foi incorporado à linguagem organizacional. Neste 

contexto, a competência era vista como algo para qualificar as pessoas capazes de 

desempenhar de forma eficaz determinada função dentro da organização. 

(BARBOSA, 2002). 

Além disso, na percepção de Fleury (2002) o conceito de competência é 

estruturado como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, o famoso 

“CHA”. Para a autora, “A competência é percebida como um estoque de recursos 

que o indivíduo detém” (FLEURY, 2002, p.53), ou seja, se diz respeito ao conjunto 

de capacidades humanas que justificam um alto desempenho da pessoa em 

determinada tarefa.  

No entanto, entre os anos 1980 e 1990, tais autores como Zarifian (2001) e 

Le Boterf (1999), contestaram a definição de competência relacionada aos 

conhecimentos e habilidades das pessoas e passaram a associar diante das 

realizações e ao que elas proporcionam, produzem e entregam. O fato de uma 

pessoa deter as qualificações necessárias para um trabalho não assegura que ela 

entregará o que lhe é imposto. (CARBONE, 2005) 

Destarte, o termo competência pode ser atribuído a diferentes sentidos, por 

um lado a organização com seu conjunto próprio de competências. E por outro lado, 

as pessoas com seus conjuntos de competências (DUTRA, 2017). 

Contudo, a noção de competência permite uma enorme variedade de 

entendimentos, sendo que para Barbosa (2002), cada autor procura utilizar ou 

formular um conceito novo de acordo com suas interpretações e com o contexto em 

que este será aplicado. Isso acontece, principalmente, por sua natureza dinâmica, 

visto que que ela está baseada no ambiente altamente mutável dos dias atuais 

(BANOV, 2010). 

 

2.1.2. Competências organizacionais 

 

A noção de competência organizacional obteve destaque no momento em 

que foi publicado o artigo The core competence of the corporation de Prahalad e 

Hamel (1990). Nesse artigo, os pesquisadores salientam como compreender a 
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gestão de grandes organizações, visto que em razão da alta competitividade, essas 

competências envolvem tecnologias, funções, pessoas e processos, que por meio 

de uma gestão eficaz é capaz de posicionar em sintonia todos os aspectos 

organizacionais. (DUTRA, 2017) 

Nesse contexto, Nisembaum (2000, p.35) enfatiza que: 

As competências organizacionais estão constituídas pelo conjunto de 
conhecimentos, habilidades, tecnologias e comportamentos que uma 
empresa possui e consegue manifestar de forma integrada na atuação, 
impactando sua performance e contribuindo para os resultados. 

 

Desta forma, as competências organizacionais não dependem apenas das 

pessoas, mas sim de uma gestão significativa (GRAMIGNA, 2007). Sendo que 

Fleury e Fleury (2001) destacam que para uma organização conseguir uma 

determinada competência, faz-se necessário estabelecer equilíbrio entre a 

tecnologia, os processos e as pessoas envolvidas para que se forme uma 

competência organizacional reconhecida pelos stakeholders, dentre eles: 

acionistas, fornecedores, clientes, entre outros. 

Ainda de acordo com Fleury e Fleury (2001) existem quatro níveis de 

competências organizacionais, elas são distinguidas por: competências essenciais, 

competências distintivas, competências organizacionais e competências 

individuais. Dentre essas competências, três estão relacionadas à organização e 

uma ao indivíduo, conforme o quadro abaixo: 

Quadro 1: Níveis de competências organizacionais 

 

Fonte: Fleury e Fleury, 2001, p.34. 
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 No quadro 1, observa-se que toda organização é dividida por diversas áreas, 

nas quais está embutida uma definição estratégica. Além disso, para Dutra (2017) 

as competências organizacionais estão ligadas diretamente com os valores da 

organização relacionados à missão, visão e intenções estratégicas. Por outro lado, 

ainda que as organizações sejam do mesmo ramo de atividade, cada uma tem seu 

próprio desenvolvimento de competências, diferenciando-as nesse aspecto 

(SANT’ANNA, 2002). 

Portanto, as competências organizacionais estão diretamente relacionadas 

aos valores individuais da empresa (LEME, 2005) pois são parte do processo de 

desenvolvimento da organização, fonte de vantagens competitivas. Elas resultam 

da cooperação de recursos e capacidades coletivas da organização, bem como 

interações de equipes e todas as áreas de atuação que tem papel fundamental no 

desempenho organizacional (RUAS, 2005). 

 

2.1.3. Competências individuais 

 

As competências individuais são apontadas como um agrupamento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes de cada indivíduo na organização (FLEURY, 

2002)  Nesse sentido, para o autor Sant’anna (2002), a organização deve ter a 

capacidade de identificar quais competências individuais são fundamentais para dar 

apoio a uma determinada competência organizacional, uma vez que a noção de 

competência deve ser vista como um processo que envolve os diversos níveis da 

organização, desde o corporativo até o individual.  

Nessa mesma linha de raciocínio, Dutra (2008, p. 24) diz que “o 

estabelecimento das competências individuais deve estar vinculado à reflexão 

sobre as competências organizacionais, pois elas se influenciam mutuamente”. Por 

meio da Figura 01, Fleury e Fleury (2001) enfatizam a necessidade do alinhamento 

das competências individuais com as competências organizacionais. 
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Figura 1: Competências como fonte de valor 

 

Fonte: FLEURY; FLEURY, 2001, p.21. 

 

Deste modo, por meio da Figura 01, é possível destacar que as pessoas ao 

desenvolverem sua capacidade individual, transpassam para a organização seu 

aprendizado, visto que estão capacitadas para enfrentar desafios (FLEURY; 

FLEURY, 2001).  Nesse sentido, Dutra (2017) argumenta que na medida que as 

pessoas colocam em prática o patrimônio de conhecimentos da organização, elas 

passam a executar as competências organizacionais e fazem sua adequação, pois 

isso gera agregação de valor às pessoas e se diz respeito a uma colaboração 

efetiva à organização, permitindo-lhe manter vantagens competitivas. 

Assim, é notável que a expressão “agregar valor” envolve o desenvolvimento 

e a conjunção das competências individuais que resultam no desenvolvimento de 

competências organizacionais. Diante disso Dutra (2017), ressalta que para analisar 

as competências individuais é de suma importância considerar as pessoas pela 

capacidade de entrega que dá uma perspectiva mais adequada para orientá-las em 

seu desenvolvimento de competências. Isto posto, Zarifian (2001) enfatiza: a 

caracterização das entregas esperadas de um colaborador deve ser observada para 

que elas possam ser acompanhadas em virtude da função de determinado 

indivíduo, a qual deve condizer com as entregas esperadas pela organização.  
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Carbone (2005) corrobora com a concepção de Zarifian (2001), pois segundo 

ele a competência é resultado da mobilização e uma determinada pessoa, gerando 

uma conjunção de recursos ou insumos. Logo, uma pessoa que gera resultado 

demonstra suas competências, decorrente da conjunção de conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Então, é necessário que haja a entrega do resultado desta 

mobilização em forma de valor agregado para a organização, além de trazer um 

valor social para o indivíduo (DUTRA, 2017). 

Ressaltando ainda mais a importância das competências individuais, 

Gramigna (2007) salienta que um dos critérios que causa impacto e gera distinção 

aos indivíduos refere-se ao agrupamento de atitudes de acordo com as ações 

cotidianas. De certo, as competências individuais caracterizam-se como sendo o 

conhecimento de indicador de competência, auxiliando com os acontecimentos do 

cotidiano que ao ser utilizado de maneira correta gera a habilidade e as atitudes 

precisam estar congruentes ao contexto e ao ambiente (BARBOSA, 2002). 

Em suma, as competências individuais são uma conjunção de aspectos, uma 

vez que se referem às características que as pessoas devem possuir, resultando no 

alcance de objetivos para uma determinada organização  (VILAS BOAS; 

ANDRADE, 2009). Para tanto, as pessoas atuam como agentes de transformação 

de conhecimentos, habilidades e atitudes de acordo com a competência entregue 

para a organização.  Nesse sentido, a competência entregue pode ser caracterizada 

como agregação de valor ao patrimônio de conhecimentos da organização. 

(DUTRA, 2017) 

 

2.2. Breve histórico da educação corporativa 

 

A Educação Corporativa surgiu nos Estados Unidos na década de 1950, pois 

várias empresas estavam dispostas a obter a liderança do mercado (QUARTIERO; 

BIANCHETTI, 2005). Mas, somente em 1955, quando a General Eletric instaurou 

seu centro de treinamento na Cidade de Crotonville, foi que iniciou-se a primeira 

aparição de escola corporativa no mundo.  

Segundo Meister (1999), nos anos 70 a principal finalidade da educação 

corporativa era manter os funcionários informados de todos os acontecimentos. Em 

meados dos anos 80, as pesquisas demonstraram que diversas empresas já tinham 

um local destinado a educação corporativa,  e muitas delas investiram valores altos 
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em pesquisa e desenvolvimento e a partir disso, cada vez mais tornava-se 

necessário treinar todas as pessoas.  

No Brasil, Eboli (2004) relata que a adoção desse conceito ocorreu na década 

de 90, devido a um mercado que se encontrava globalizado, fazendo com que as 

organizações passassem a recorrer a uma qualificação dos colaboradores, gerando 

um diferencial competitivo. Dutra (2001, p. 45), aponta que “as organizações estão 

cada vez mais pressionadas, tanto pelo ambiente externo quanto pelo interno, a 

investir no desenvolvimento humano.”   

Para Sveiby (2001), a educação corporativa partiu do viés que o Estado não 

tem como disponibilizar mão de obra qualificada ou formação acadêmica de 

excelência. Desta forma, as organizações tornam-se obrigadas a se responsabilizar 

em parte na direção de projetos educacionais, trazendo conhecimento para dentro 

das empresas, por meio da educação corporativa.  

Nesse contexto, por meio da figura elaborada por Eboli (2004) é possível 

identificar a importância de articular o conceito de competências, gestão do 

conhecimento e aprendizagem, posto que a implantação da educação corporativa 

é imprescindível às organizações atualmente. 

  

Fonte: Eboli, 2004 p.53. 

Figura 2: Articulação de conceitos 
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De acordo com Meister (1999) por meio da educação corporativa, é possível 

articular as competências individuais e coletivas, relacionando as práticas 

educacionais aos processos de inovação das empresas e ao nível de 

competitividade de seus bens ou serviços. Para tanto, a cada dia se torna um 

desafio gerir os recursos humanos de uma empresa sem levar em consideração a 

educação corporativa, pois não se trata simplesmente de uma forma de treinamento 

ou qualificação de mão de obra, mas sim de uma gestão coordenada mediante uma 

estratégia organizacional (AMARAL, 2006).  

 

2.2.1. Importância da educação corporativa 

 

O conceito de educação corporativa foi consolidando-se por meio de um 

exorbitante crescimento referente à formação, treinamento e desenvolvimento das 

pessoas, a partir de novas iniciativas empresariais. Segundo Costa (2001, p. 12) “a 

educação corporativa surgiu da necessidade de aumentar a competitividade das 

empresas em resultados mensuráveis, através do desenvolvimento do capital 

humano”. 

Nesse contexto, ocorreu uma evolução de um sistema de treinamento para 

um sistema de educação corporativa, pois as empresas passaram a considerar a 

gestão de pessoas por competências ao invés do tradicional sistema de treinamento 

e desenvolvimento, que se constituía através de um cargo (GRAMIGNA, 2007). 

Essa evolução permitiu que a educação corporativa ganhasse seu espaço no 

mundo empresarial e, consequentemente, ela passou a ser considerada como um 

elemento estratégico eficaz para as organizações (EBOLI, 2004). A figura 03 

representa as principais características de um centro de tecnologia e 

desenvolvimento para uma universidade corporativa. 
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Figura 3: Mudança de paradigma de centro de T&D para Universidade 
Corporativa. 

 

Fonte: Meister (1999); Eboli (1999) 

 

Deste modo, as organizações ao perceberem as constantes mudanças, 

entenderam que investir grandes quantias em tecnologias, sem investir na 

qualificação das pessoas, seria perda de tempo e dinheiro (LOURENZO, 2012). 

Então, foi introduzida a educação corporativa, pois por meio da colaboração entre 

os funcionários e as empresas ambos têm possibilidades de crescer 

(SCARAMUZZA; BOTELHO, 2012). 

Barbosa (2002), ressalta que as empresas vivem em uma extrema 

competitividade nesse mercado globalizado, uma vez que é cada vez mais difícil se 

destacar e diferenciar perante os concorrentes e obter a lealdade dos clientes. 

Então, diante deste cenário empresarial complexo, parte das organizações 

conscientizaram-se da necessidade de investirem na qualificação de seus 

colaboradores e de se comprometerem com seu desenvolvimento contínuo, 

contribuindo também com seu desempenho profissional (SCARAMUZZA; 

BOTELHO, 2012). 

Nesse sentido, os autores utilizam diversas denominações para as 

instituições que se dedicam à educação corporativa como, universidades 
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corporativas, escolas corporativas, entre outros. No entanto, por mais que os nomes 

variem, para Allen (2002, p.9) 

Uma universidade corporativa é uma entidade educacional, desenhada 
como uma ferramenta estratégica, para ajudar sua organização de origem, 
no cumprimento de sua missão, com atividades que cultivam o 
aprendizado individual e organizacional, conhecimento e sabedoria. 
 

 Corroborando com a ideia de Allen (2002), a autora Eboli (2004, p.48) 

assevera que a Universidade Corporativa “é um sistema de desenvolvimento de 

pessoas pautado pela gestão de pessoas por competências”. Para a autora, a 

educação e/ou universidade corporativa consiste em um programa de 

aprendizagem, tendo como foco principal o colaborador, para que desenvolvam 

competências necessárias, alinhadas às metas e objetivos da organização.  

 Em suma, embora a educação corporativa seja importante para as 

organizações ela também é imprescindível para todos os colaboradores, pois todos 

possuem enorme preocupação com as suas carreiras (ALLEN, 2002). Em vista 

disso, a educação corporativa pode funcionar como meio de ascensão profissional, 

e, por esse motivo vem sendo muito valorizada (LOURENZO, 2012). 

 

2.2.2. Contextualização sobre a implantação da educação corporativa 

 

As empresas passaram a implantar a educação corporativa para aumentar a 

competitividade e o seu próprio valor, que consequentemente resultou no aumento 

do capital intelectual no âmbito empresarial e na influência das competências 

individuais de cada colaborador (MEISTER, 1999).  Desta forma, a educação 

corporativa é capaz de desenvolver e consolidar as competências necessárias por 

meio da gestão de pessoas por competências (EBOLI, 2004). 

Para Teixeira (2001), de maneira direta, as empresas devem adotar um 

sistema de educação estratégico para que consigam desenvolver com eficácia os 

talentos humanos contidos nas organizações. Assim, referente a implantação de 

uma educação corporativa, pode-se dizer que corresponde a um processo longo, 

dividido em várias etapas, sendo que algumas não necessariamente sequenciais 

podendo ser realizadas simultaneamente (VARGAS, 2003). 

Meister (1999) destaca que as etapas de implementação de processos de 

educação corporativa em empresas brasileiras vêm da decisão da alta cúpula. 

Nesse sentido, é realizado um diagnóstico das competências críticas da empresa, 
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sendo possível verificar a compatibilidade entre a relação das competências 

individuais necessárias (EBOLI, 2004). Logo após, é efetuada a verificação de 

oportunidades de melhorias por meio de avaliações de programas de treinamentos 

passados, pois só assim é que o projeto de implementação da educação corporativa 

começa a ser realizado.  

Dando continuidade ao projeto da implantação do sistema de educação 

corporativa, Eboli (2004) evidenciou que o mesmo determina os conteúdos e seus 

responsáveis sendo o modelo, forma de abordagem, público alvo, entre outros 

quesitos. Deste modo, a universidade corporativa atua no cenário de negócios, visto 

que tem um imenso impacto sobre as estratégias e processos das empresas 

(LARUCCIA, 2011).  

Nesse sentido, Meister (1999) enfatiza que a maneira de se obter sucesso com 

a implantação de uma universidade corporativa é optar por alguns quesitos essenciais, 

que são os seguintes: apoio da cúpula, visão e missão, organização, avaliação e 

comunicação constante, produtos e serviços, parceiros de aprendizagem, 

tecnologia, fontes de receita, entre outros. Para tanto, a educação passa a ter um 

papel fundamental para que se possa atingir um grau de competitividade compatível 

com as exigências do atual mundo de negócios (VARGAS, 2003). 

Complementando essas informações, Eboli (2004) propõe 7 princípios 

norteadores para que se atinja o sucesso de um sistema de educação corporativa. 

Por meio deles, que se diz respeito a um conjunto de práticas, uma vez que as 

escolhas organizacionais concedem a transformação de escolhas estratégicas. 

Estes princípios são apresentados no Quadro 02, a seguir. 
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Quadro 2: Princípios da educação corporativa. 

PRINCÍPIOS DEFINIÇÃO 

1. Competitividade 

Valoriza a educação como forma de desenvolver o capital intelectual dos 
colaboradores, transformando-os em fator de vantagem competitiva 
diante dos concorrentes, ampliando assim sua capacidade de competir. 
Significa buscar continuamente elevar o patamar de competitividade 
empresarial por meio da instalação, desenvolvimento e consolidação 
das competências críticas empresariais e humanas. 

2. Perpetuidade 

Entende a educação não apenas como um processo de 
desenvolvimento e realização do potencial existente em cada 
colaborador, mas também como um processo de transmissão da 
herança cultural, a fim de perpetuar a existência da empresa. 

3. Conectividade 

Privilegia a construção social do conhecimento, estabelecendo 
conexões e intensificando a comunicação e interação. Objetiva ampliar 
a quantidade e qualidade da rede de relacionamentos com o público 
interno e externo. 

4. Disponibilidade 
Oferecer e disponibilizar atividades e recursos educacionais de fácil uso 
e acesso, propiciando condições favoráveis para que os colaboradores 
realizem a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. 

5. Cidadania 

Obter sinergia entre programas educacionais e projetos sociais. 
Comprometer-se com a cidadania empresarial, estimulando a formação 
de atores sociais dentro e fora da empresa, bem como a construção do 
conhecimento organizacional.  

6. Parceria 
Estabelece parcerias internas com líderes e gestores e parcerias 
externas com instituições educacionais a fim de desenvolver 
continuamente as competências dos colaboradores. 

7. Sustentabilidade 
econômica. 

Ser um centro gerador de resultados para a empresa, buscando sempre 
agregar valor ao negócio. Pode significar também buscar fontes 
alternativas de recursos que permitam um orçamento próprio e 
autossustentável. 

Fonte: Adaptado de Eboli (2004). 

 

Para tanto, as pessoas devem apresentar uma postura voltada ao 

autodesenvolvimento e aprendizagem contínua (LE BOTERF, 1999) pois a  

implantação da educação corporativa nas organizações passou a ser uma 

tendência, visto que gera um novo patamar na criação de vantagem competitiva, 

que corresponde ao comprometimento de ambas as partes, ou seja, da organização 

e das pessoas, em geral. Desta forma, torna-se cada vez mais evidente que a 

educação corporativa é uma forma eficaz para o alinhamento e desenvolvimento de 

competências (MEISTER, 1999). 
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3. METODOLOGIA 

 

A instituição bancária utilizada como objeto de estudo, é, segundo Gara 

(2019), um dos maiores bancos privados do Brasil, sendo também considerada uma 

das maiores empresas do mundo de acordo com o ranking da Forbes, levando em 

consideração atributos como negócios gerados, ativos e valor de mercado. 

A unidade de análise que foi utilizada no trabalho, situa-se na cidade de São 

Roque-SP. É composta por 22 funcionários, sendo 10 colaboradores do setor 

comercial e 12 do setor operacional. Diante desses quesitos, optou-se em realizar 

o estudo apenas no setor comercial que vem vivenciando maiores desafios para 

atingir os resultados esperados pela Instituição, portanto foi aplicado um 

questionário pela plataforma SurveyMonkey para obter as respostas dos 

funcionários e posteriormente realizar a análise.  

Contudo, a abordagem metodológica deste trabalho é de natureza quantitativa, 

pois segundo Vergara (2014) abrange análise estatísticas e discussões que 

envolvem abordagens positivistas. A pesquisa teve cunho do tipo exploratória com 

o objetivo de avaliar as percepções dos funcionários de uma agência bancária sobre 

desenvolvimento de competências. A amostra foi por conveniência e acessibilidade 

com 10 respondentes do setor comercial, sendo que os dados foram tabulados por 

meio do software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para realizar a 

análise estatística.  

Portanto, vale ressaltar novamente que o objetivo geral do trabalho é 

identificar quais as relações existentes entre as competências profissionais dentro 

de uma agência bancária, para então entender as relações entre conhecimento, 

habilidade e atitude individuais, analisando as correlações significantes entre esses 

três fatores de forma a verificar como tais competências influenciam nos resultados. 

 

3.1. Análise Bivariada e Correlação 

 

A análise bivariada mensura o relacionamento entre duas variáveis. Quando 

essas variáveis apresentam natureza qualitativa, busca o entendimento da 

associação das duas dimensões, por outro lado, para as variáveis de cunho 

quantitativo é indicado o uso de correlação (FÁVERO E BELFIORE, 2017). A figura 
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4 apresenta as estatísticas descritivas bivariadas relacionadas com as variáveis 

qualitativa (nominal e ordinal) e quantitativa (intervalar). 

Figura 4: Estatísticas descritivas bivariadas 

 
Fonte: Fávero e Belfiore (2017, p. 18). 

 

A covariância tem por objetivo mensurar a força de uma relação linear entre 

duas variáveis numéricas (Levine, Stephan e Szabat, 2016). Isso significa que 

quando uma variável se desvia de sua média, a outra variável também se desviará 

da média (Field, 2013). A equação 1 representa a fórmula da covariância. 

 

Equação 1: Covariância da Amostra 

 
Fonte: Levine, Stephan e Szabat (2016) 

 

A covariância é considerada positiva quando uma variável desvia da sua 

média e outra variável também desvia na mesma direção; e é considerada negativa 

quando o desvio da outra variável é em direção oposta (Field, 2013). Mas seu uso 
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tem limitações devido se tratar de uma medida não padronizada e para pode ser 

usada para determinar a força relativa da relação (Levine et al., 2016) e com isso é 

indicado o uso do coeficiente de correlação. 

 O coeficiente de correlação ou coeficiente de Pearson (r) é uma medida de 

associação que independe das unidades de medidas das variáveis (MARTINS, 

2001). O coeficiente varia de (– 1) a (+1), ou seja, quando o coeficiente estiver 

próximo a (– 1) mais os pontos de ajuste estão próximos a uma reta decrescente, 

por outro lado se o coeficiente estiver próximo a (+1) mais os pontos de ajuste estão 

próximos a uma reta crescente, e se o coeficiente igualar a zero significa que não 

foi identificada relação numérica linear (BRUNI, 2012).  O coeficiente de correlação 

(r) é a covariância padronizada, e é calculado pela equação 2. 

 

Equação 2: Coeficiente de Correlação 

 
Fonte: Levine, Stephan e Szabat (2016) 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Inicialmente foi realizado o teste de coeficiente Alfa de Cronbach que serve 

para avaliar a confiabilidade da escala e é usado nas análises de pesquisas que 

englobam a construção de testes e sua aplicação (CRONBACH, 1951). O Alfa de 

Cronbach é calculado por meio da média de todos os coeficientes de variabilidade 

e possibilita avaliar a confiabilidade da pesquisa dentro de uma escala de 0 a 1, 

sendo 0,60 o valor mínimo para ser aceitável. Se a consistência interna dos itens 

for baixa diante desse limite, a pesquisa não é considerada confiável (HAIR et al, 

2010). 

 A tabela 1 apresenta a escala do teste do Alfa de Cronbach, seguida pela 

tabela 2, que demonstra a confiabilidade da pesquisa aplicada, sendo considerada 

uma consistência interna “boa” e confiável de acordo com o resultado apresentado 

de 0,821.  

 

Tabela 1: Alfa de Cronbach 

 

Fonte: Adaptado de Cronbach, 1951. 

 

Tabela 2: Resultado Alfa de Cronbrach 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,821 14 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A tabela 3 informa que 60% são do gênero feminino e 40% do gênero 

masculino dos 10 participantes da pesquisa. Todos trabalham no setor comercial da 

Instituição Bancária. 

 

Tabela 3: Gênero 
Gênero 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Feminino 6 60,0 60,0 60,0 

Masculino 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A tabela 4 apresenta a média de tempo de trabalho na empresa que é de 

aproximadamente 5 anos, com desvio padrão 4,514.  É uma equipe heterogênea, 

tendo pessoas recém ingressantes e outras com muitos anos na agência bancária.   

A idade média dos funcionários de 28 anos e o desvio padrão (DP) de 

7,13676 que apresenta um público predominantemente jovem.  

 

Tabela 4: Estatísticas referente aos gêneros 
Estatísticas 

 Idade 

Tempo de 

Trabalho na 

empresa Gênero 

N Válido 10 10 10 

Ausente 0 0 0 

Média 28,6000 4,76  

Desvio Padrão 7,13676 4,514  

Variância 50,933 20,380  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ainda nesse sentido, na tabela 5, são apresentados os cargos, a idade, o 

tempo na empresa e o gênero de todos os integrantes da equipe do setor comercial.  

A maioria possui idade entre 21 e 42 anos, sendo que dois destes possuem 28 anos.  
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Tabela 5: Descrição dos cargos, idade, tempo na empresa e gênero. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ainda observando a tabela 5, percebe-se que o integrante com maior tempo 

de empresa, ocupa posição gerencial de destaque, apresentando-se como um valor 

discrepante se comparado a média na tabela 4. Por outro lado, há gerentes com 

meses de empresa, ou seja, representam um desvio de padrão do conjunto de 

pessoas. Dentre os que ocupam cargos de subordinação, denominados atendentes 

comerciais, embora com valores mais próximos da média, também possuem 

pessoas com meses de trabalho. 

 

Tabela 6: Tempo de trabalho na empresa 
Tempo de Trabalho na empresa 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 0 1 10,0 10,0 10,0 

1 2 20,0 20,0 30,0 

1 1 10,0 10,0 40,0 

4 2 20,0 20,0 60,0 

6 1 10,0 10,0 70,0 

7 1 10,0 10,0 80,0 

8 1 10,0 10,0 90,0 

15 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Caracterizada a população participante da pesquisa, procurou-se identificar 

variáveis que possuíssem relações significativas, ou seja, aquelas que resultam no 

valor menor que 0,05 (<0,05), para que possam corroborar com a literatura 

apresentada e também contribuir com a elaboração de trilha de desenvolvimento 

dos recursos humanos. Levando em consideração aspectos sobre o que é 

necessário ter de conhecimento para trabalhar em uma agência bancária, é 

perceptível que conhecimento sobre mercado financeiro e investimento são as 

variáveis mais influenciadoras, uma vez que são impactantes nos resultados 

esperados pela organização, por esse motivo, a escolha dessas duas variáveis para 

análise são extremamente importantes.  

Assim, a tabela 7 apresenta as correlações entre as variáveis conhecimento 

sobre o mercado financeiro e conhecimento sobre investimento, as quais são 

estatisticamente significantes, pois apresentam resultado de 0,002 e correlação de 

Pearson de 0,857, a qual indica que há um ajuste entre as variáveis.  

 Nesse sentido, é de suma importância para os profissionais assimilarem 

determinados conhecimentos para conseguir realizar as entregas esperadas pela 

organização (RUAS, 2005).  Pois, neste caso, é válido considerar que apenas o 

conhecimento do produto investimento é insuficiente para atender as expectativas 

dos clientes potenciais para investimento, portanto há necessidade de 

contextualizar o produto investimento no mercado financeiro para garantir 

satisfação de acordo com cada perfil de um cliente.   

 

Tabela 7: Correlação entre mercado financeiro e investimento 

Correlações 

 

Conhecimento 

sobre Mercado 

Financeiro 

Conhecimento 

sobre Investimento 

Conhecimento sobre Mercado 

Financeiro 

Correlação de Pearson 1 ,857** 

Sig. (2 extremidades)  ,002 

N 10 10 

Conhecimento sobre 

Investimento 

Correlação de Pearson ,857** 1 

Sig. (2 extremidades) ,002  

N 10 10 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Ainda em relação a conhecimento do mercado financeiro e conhecimento 

sobre o investimento, a tabela 8 demonstra que, entre os 10 respondentes, 3 

consideram ter um ótimo conhecimento sobre investimento e sobre o mercado 

financeiro, assim como 3 pessoas julgam ter um conhecimento bom em relação à 

essas variáveis. Apenas um único respondente diz ter pouco conhecimento e outro 

diz ter um conhecimento razoável. Deste modo, verifica-se que entre essas 

variáveis, é importante que haja maior contribuição da organização para que os 

funcionários consigam obter maior lastro de aprendizagem de ambos 

conhecimentos.  

O conhecimento funciona como um indicador de competências que auxilia a 

solucionar problemas, visto que, quanto mais conhecimento uma pessoa possui, 

mais preparada ela se torna, e, consequentemente, há uma maior adaptabilidade 

que impulsiona as pessoas a enfrentarem as mudanças disruptivas que surgem. O 

uso contínuo do conhecimento, de maneira adequada, permite que este saber se 

torne uma habilidade (BARBOSA, 2002). 

 

Tabela 8: Tabulação cruzada entre mercado financeiro e investimento 

Conhecimento sobre Investimento * Conhecimento sobre Mercado Financeiro Tabulação cruzada 

Contagem   

 

Conhecimento sobre Mercado Financeiro 

Total Pouco Razoável Bom ótimo 

Conhecimento sobre 

Investimento 

Razoável 1 1 0 0 2 

Bom 0 1 3 1 5 

Ótimo 0 0 0 3 3 

Total 1 2 3 4 10 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir dos cálculos estatísticos apresentados observa-se que, em relação 

ao conhecimento sobre mercado financeiro, a média é de aproximadamente 4,00 e 

a mediana de 4, com desvio padrão de 1,05, conforme apesentado na tabela 9. 

Esses dados indicam que há um bom ajuste entre media e mediana, uma vez que 

são valores próximos, bem como o desvio padrão.  O gráfico 1 ilustra esses dados 

citados anteriormente.  
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Gráfico 1:Histograma sobre conhecimento do mercado financeiro. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 2: Boxplot sobre conhecimento do mercado financeiro 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Observando o histograma do gráfico 1 e o boxplot do gráfico 2, é possível 

inferir a relevância da variável “conhecimento sobre o mercado financeiro”, ou seja, 

deter esse conhecimento serve como referência na aquisição e formação de 

competências individuais. Como afirmou Sant’Anna (2002), para a formação de 

competências individuais, a organização precisa identificar aqueles saberes que 

contribuem com o sucesso do negócio, que costumam ser aqueles percebidos como 

muito importantes pelos trabalhadores para a realização da atividade profissional. 

Desta forma, os colaboradores que possuírem conhecimento são os 

principais intermediadores de informações para os clientes (FLEURY, 2002), pois 

devem ter esse conhecimento para saber fazer uma análise profunda dos índices 

financeiros da Instituição Bancária em reuniões ou para desempenho profissional.  

 

Tabela 9: Dados estatísticos quanto ao conhecimento do mercado financeiro 
Descritivos 

Conhecimento sobre Mercado 

Financeiro Estatística 

Média 4,0000 

95% Intervalo 

de Confiança 

para Média 

Limite inferior 3,2459 

Limite superior 
4,7541 

5% da média aparada 4,0556 

Mediana 4,0000 

Variância 1,111 

Desvio Padrão 1,05409 

Mínimo 2,00 

Máximo 5,00 

Intervalo 3,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A correlação entre a atitude proativa e a atitude de assumir responsabilidades 

estão ajustadas, pois apresentam significância estatística de 0,000 e Pearson de 

0,913, como informado na tabela 10. Isto indica que quanto maior a atitude proativa, 

maior será a atitude de assumir responsabilidade. É provável que essa correlação 
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implique também em maior autonomia para o pessoal que trabalha na agência 

bancária. 

Segundo Dutra (2001), o fato de possuir atitude proativa e assumir 

responsabilidades enfatiza o conceito de competências individuais atreladas às 

necessidades de uma organização que busca por resultados grandiosos, como é 

no caso da agência bancária.  

 

Tabela 10: Correlação entre atitude proativa e atitude de assumir 
responsabilidades: 

Correlações 

 Atitude proativa 

Atitude em 

assumir 

responsabilidad

es 

Atitude proativa Correlação de Pearson 1 ,913** 

Sig. (2 extremidades)  ,000 

N 10 10 

Atitude em assumir 

responsabilidades 

Correlação de Pearson ,913** 1 

Sig. (2 extremidades) ,000  

N 10 10 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com a tabela 11, 06 entre os 10 respondentes dizem ter uma 

atitude proativa e assumem reponsabilidades, sendo que 3 consideram ter um bom 

desempenho em relação a essas variáveis expressas. No entanto, apenas 1 

funcionário considera possuir essas atitudes, mas de forma razoável. 

 Nesse contexto, Zarifian (2001, p. 68), afirma que “a competência é tomar 

iniciativa e assumir responsabilidade diante de situações profissionais com as quais 

se depara”. O pessoal da agência bancária apresenta esse comportamento, o que 

deve contribuir com a instituição financeira na superação de desafios e alcance de 

soluções. 

 

Tabela 11: Tabulação cruzada entre atitude proativa e atitude de assumir 
responsabilidades 

Atitude proativa * Atitude em assumir responsabilidades Tabulação 

cruzada 

Contagem   
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Atitude em assumir 

responsabilidades 

Total Bom Ótimo 

Atitude proativa Razoável 1 0 1 

Bom 3 0 3 

Ótimo 0 6 6 

Total 4 6 10 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao que se refere a habilidade de negociação e atitude proativa, observando 

a tabela 12, ambas variáveis estão ajustadas, pois apresentam significância de 

0,033 (p<0,05) e correlação de Pearson de 0,674. Isso indica que quanto maior 

atitude proativa, maior será a habilidade de negociação. Esses dados corroboram 

com a afirmação de Zarifian (2003), de que a iniciativa e responsabilidade são 

fundamentos complementares e essenciais para as competências individuais. 

 

Tabela 12: Correlação entre atitude proativa e habilidade de negociação 

Correlações 

 Atitude proativa 

Habilidade de 

negociação 

Atitude proativa Correlação de Pearson 1 ,674* 

Sig. (2 extremidades)  ,033 

N 10 10 

Habilidade de negociação Correlação de Pearson ,674* 1 

Sig. (2 extremidades) ,033  

N 10 10 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na tabulação cruzada, como apresentada na tabela 13, verifica-se que 5 dos 

10 respondentes apontam ter tanto uma ótima atitude proativa, quanto uma ótima 

habilidade de negociação. Para um desempenho profissional eficaz, faz-se 

necessário ter atitude e habilidade para desempenhar determinadas competências 

(DUTRA, 2017). Na agência bancária estudada, é provável que a combinação da 

atitude proativa e da habilidade de negociação facilite a captação de clientes ou de 

negócios. 
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Tabela 13: Tabulação cruzada entre atitude proativa e habilidade de negociação 

Atitude proativa * Habilidade de negociação Tabulação cruzada 

Contagem   

 

Habilidade de negociação 

Total razoável Bom Ótimo 

Atitude proativa Razoável 1 0 0 1 

Bom 0 1 2 3 

Ótimo 0 1 5 6 

Total 1 2 7 10 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na tabela 14, a correlação entre habilidade de negociação e de abordar o 

cliente possui significância estatística com o resultado de 0,000 e Pearson de 0,895, 

que indica que quanto maior a habilidade de abordar o cliente, maior a habilidade 

de negociar.  Habilidades com elevada correlação, como estas, são consideradas 

como fundamentais na dinâmica organizacional. Costumam ser resultantes do 

acúmulo, ao longo do tempo, na execução contínua das atividades, como explica 

Leme, 2005. 

 

Tabela 14: Correlação entre habilidade de negociação e habilidade para abordar o 
cliente 

Correlações 

 

Habilidade de 

negociação 

Habilidade para 

abordar o cliente 

Habilidade de negociação Correlação de Pearson 1 ,895** 

Sig. (2 extremidades)  ,000 

N 10 10 

Habilidade para abordar o 

cliente 

Correlação de Pearson ,895** 1 

Sig. (2 extremidades) ,000  

N 10 10 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ainda sobre as variáveis descritas na tabela 14, 7 entre os 10 respondentes 

dizem ter uma ótima habilidade de abordar cliente e de negociar, conforme tabela 

15. Esse cenário indica que há maior probabilidade de bons resultados para a 

organização. Para tanto, essa combinação é sinérgica e expressa o desempenho 

profissional dentro do contexto organizacional, assim agrega valor (GRAMIGNA, 

2007). 
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Tabela 15: Correlação entre habilidade de negociação e habilidade para abordar o 
cliente 

Habilidade para abordar o cliente * Habilidade de negociação Tabulação cruzada 

Contagem   

 

Habilidade de negociação 

Total Razoável bom Ótimo 

Habilidade para abordar o 

cliente 

Razoável 1 0 0 1 

Bom 0 1 0 1 

Ótimo 0 1 7 8 

Total 1 2 7 10 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em relação às variáveis de habilidade na prospecção de negócios e 

negociação, a tabela 16 aponta que há ajustamento entre elas por meio do resultado 

de significância de 0,015 e há correlação, com Pearson de 0,739. Desta forma, 

pode-se dizer que quanto maior a habilidade de negociação, maior será a habilidade 

de prospecção de negócios. 

 Nesse contexto, as competências são conjuntos únicos que provocam 

impacto positivo em produtos e serviços de uma organização e, por conseguinte 

geram vantagem competitiva (DUTRA, 2017). Assim, diante dos resultados obtidos, 

essas habilidades possibilitam melhor performance das funções operacionais que o 

profissional possui, proporcionando aos colaboradores boa capacitação para 

realizar o fechamento de produtos e serviços que irá oferecer aos clientes. 
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Tabela 16: Correlação entre habilidade de negociação e habilidade na prospecção 
de negócios 

Correlações 

 

Habilidade de 

negociação 

Habilidade na 

prospecção de 

negócios 

Habilidade de negociação Correlação de Pearson 1 ,739* 

Sig. (2 extremidades)  ,015 

N 10 10 

Habilidade na prospecção de 

negócios 

Correlação de Pearson ,739* 1 

Sig. (2 extremidades) ,015  

N 10 10 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ainda nesse sentido, a tabela 17 apresenta que 6 entre os 10 respondentes 

dizem ter uma condição “ótima” para habilidade de negociação e prospecção de 

negócios, demonstrando que a maioria da equipe proporciona bons resultados para 

a agência bancária. Consequentemente, os funcionários que detêm essas 

habilidades conseguem convertê-las em resultados, pois auxiliam na manutenção 

frequente dos objetivos e alcance de metas (DUTRA, 2017). 

 

Tabela 17: Tabulação cruzada entre habilidade de negociação e habilidade na 
prospecção de negócios 

Habilidade na prospecção de negócios * Habilidade de negociação Tabulação 

cruzada 

Contagem   

 

Habilidade de negociação 

Total Razoável Bom ótimo 

Habilidade na prospecção de 

negócios 

Bom 1 2 1 4 

ótimo 0 0 6 6 

Total 1 2 7 10 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  



40 
 

 
 

 

4.1. Discussão dos Resultados 

 

Para conseguir um posicionamento diferenciado a Instituição Bancária 

passou a recorrer a estratégias inovadoras. Segundo informações da Instituição, ela 

reestruturou sua infraestrutura, investindo, principalmente, em novas tecnologias de 

automação. Em seguida, realizou adaptações em seu portfólio de produtos e 

serviços, de acordo com cada cliente. Por fim, passou a investir gradualmente na 

capacitação de seus funcionários, por meio da educação corporativa, item que mais 

interessa nesta pesquisa. 

A Instituição criou o seu próprio Sistema de Educação Corporativa (SEC), 

que se baseou em soluções de aprendizagem atreladas à cultura, valores e às 

estratégias da organização. Foram disponibilizados conteúdos específicos para 

capacitação, de forma a oferecer suporte a todos, igualitariamente, no 

desenvolvimento de competências.  

 Nesse contexto, a agência bancária direcionou seu foco de desenvolvimento 

de recursos humanos nas atividades associadas ao negócio. As ações de 

treinamento são desenvolvidas a partir de metodologias presenciais e e-learning. 

Nas formações, são disponibilizados conteúdos pertinentes às questões 

econômicas, sociais, operacionais, de vendas, éticas, entre outras, sendo um 

mecanismo para melhorar a gestão. Obtêm-se uma avaliação de cada colaborador, 

com feedbacks quanto à assimilação de conteúdo, que tem como objetivo conduzir 

análises de impacto dos cursos aplicados. 

O Sistema de Educação Corporativa (SEC) da instituição bancária é 

fundamental para a área de recursos humanos, pois é por meio do SEC que se 

articulam as ações de capacitação de pessoal com as ações de estratégia de 

negócio. Diante dos resultados apresentados, há correlações significativas entre as 

variáveis conhecimento, habilidade e atitude dos funcionários da agência bancária 

e suas percepções no cotidiano da agência, evidenciando o êxito da articulação 

entre a capacitação de pessoal e a estratégia de negócio esperada pelo SEC 

institucional. Ainda se faz necessário um ajuste desse “CHA” existente para se 

ampliar as competências, sincronizando-as mais amplamente com os objetivos da 

Instituição Bancária. 
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Além disso, a aprendizagem organizacional é considerada, pela agência 

bancária, um processo necessariamente associado às diretrizes estratégicas, pois, 

em um ambiente exigente e dinâmico, que busca bons resultados, os colaboradores 

devem possuir determinados conhecimentos, habilidades e atitudes para serem 

cada vez mais competentes (GRAMIGNA, 2007). 

Assim, no desenvolvimento de competências, a organização adquire e 

processa informação para gerar novos conhecimentos, habilidades e atitudes por 

meio da aprendizagem. Estes, por sua vez, devem ser sempre aperfeiçoados 

levando-se em consideração o ambiente interno e externo em que situa a agência 

bancária.  

De modo geral, o modelo de competências da agência bancária estudada, a 

partir das estatísticas observadas das dimensões do “CHA”, responde às demandas 

do processo de gestão estratégica, pois se observa a mobilização de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, de forma integrada, para realizar as 

entregas esperadas (SANT’ANNA, 2002). 

É natural que haja diferença entre as competências que cada colaborador 

possui, justificável pela diferença de tempo de trabalho de cada um. Ainda assim, 

no levantamento feito por esta pesquisa, ficou visível que mesmo os mais 

recentemente contratados na agência bancária, possuem competências que 

colaboram com o esforço por excelente desempenho. De acordo com Eboli (2004), 

há competências que todas as pessoas precisam possuir, pois elas são comumente 

exigidas em qualquer tipo de trabalho ou negócio. Foram identificadas 

competências técnicas, que estão ligadas às normas e procedimentos internos, e 

competências gerenciais, que comprovam a eficiência e a eficácia da capacitação 

dos gerentes, sendo que todas essas competências mencionadas estão presentes 

no processo contínuo de aperfeiçoamento do SEC da Instituição Financeira. 

As competências, que se destacaram na análise de dados desta pesquisa, 

indicam que há ligação entre elas (competências individuais) e a estratégia da 

organização, pois costumam estar relacionadas à agregação de valor, tanto na 

percepção dos colaboradores, quanto na percepção da agência bancária. Posto 

isso, nota-se que determinados conhecimentos, habilidades e atitudes contribuem 

para a consecução de objetivos organizacionais e obtenção de maiores resultados. 
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Também é possível afirmar que, das competências percebidas como 

existentes e necessárias pelo pessoal da agência bancária, os princípios mais 

evidentes do atual SEC da Instituição Financeira são Competitividade e 

Perpetuidade. Considerando a lista composta por Conhecimento sobre 

investimento, Conhecimento sobre mercado financeiro, Atitude proativa, Atitude de 

assumir responsabilidades, Habilidade de negociação e Habilidade para abordar o 

cliente, bem como as correlações estatísticas descritas no início da seção, os 

trabalhadores da agência bancária reconhecem que possuem competências 

necessárias para captação de negócios. É possível, considerando essas 

competências e suas correlações significativas, que elas também colaboram com a 

fidelização de clientes. Portanto, o princípio da Competitividade é fortemente 

observável, corroborando com os estudos de Eboli (2004). Menos intensamente que 

Competitividade, mas observável em Conhecimento sobre investimento, Atitude 

proativa, Atitude de assumir responsabilidades e Habilidade para abordar o cliente, 

está a Perpetuidade, considerando que este grupo de CHA tem grande aderência 

com os valores fortemente presentes na Cultura Organizacional da Instituição 

Financeira. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido ao ambiente competitivo que impulsionou as empresas a buscarem 

melhores práticas inovadoras com o intuito de responder as crescentes demandas 

de seus clientes, a educação corporativa surgiu como uma solução para o 

desenvolvimento de competências (MEISTER, 1999). Desta forma, a educação 

corporativa é considerada como um processo desencadeador de resultados na área 

de gestão de pessoas, que visa a qualidade do trabalho, no gerenciamento 

estratégico da educação e treinamento (EBOLI, 2004).   

 Nesse sentido, o estudo identificou que um trabalho eficaz sobre as bases 

de conhecimento acontece por meio da contribuição de cada colaborador, ou seja, 

o fator humano é efetivamente essencial no processo produtivo para a organização. 

Assim, o conhecimento é base para execução de habilidades e atitudes, visto que 

elas se influenciam diretamente (DUTRA, 2008).  

 Nesse contexto, é válido pensar nas dimensões do “CHA” como um tripé, 

pois diante dessa triangulação, a ausência de um desses fatores nos funcionários 

impacta nos resultados da agência bancária que são afetados instantaneamente. 

Nesse sentido, faz-se necessário ampliar os processos de educação corporativa 

para gerir o capital intelectual dos colaboradores da agência bancária, pois de 

acordo com os resultados, é visível uma carência de determinados fatores do CHA, 

sendo que essas carências são explicadas pela pelo ato frequente de entrega de 

resultados. Então, para cada integrante da equipe desempenhar seu papel 

profissional de forma eficaz, com as competências necessárias, os mesmos devem 

ser cautelosos com a qualidade do serviço que presta aos clientes, expressando 

suas competências de forma que consiga tornar-se um profissional diferenciado e 

com possibilidades de atingir os resultados esperados, uma vez que foram 

demonstradas pelas variáveis explícitas na pesquisa.  

 Contudo, é importante realizar um ajuste entre os conhecimentos, 

habilidades e atitudes, pois assim será possível garantir melhor desenvolvimento 

das competências de forma a obter maior flexibilidade, focando em processos 

essenciais para obtenção de negócios, pois com isso a Instituição conseguirá 

compactuar com todas as dimensões do CHA e, desta forma, poderá utilizar de 

todos os seus recursos para obter vantagem competitiva. 
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 Considerando que o SEC da Instituição Financeira oferece desenvolvimento 

de competências direcionadas para o êxito do negócio, na agência estudada, está 

claro para o pessoal que lá trabalha tanto a aquisição das competências, quanto a 

necessidade delas para a captação de negócios, o que contribui com o desempenho 

da agência bancária. 

 Foram claramente percebidos como existentes e necessários o seguinte 

conjunto de conhecimentos, habilidade e atitudes (CHA): Conhecimento sobre 

investimento, Conhecimento sobre mercado financeiro, Habilidade de negociação, 

Habilidade para abordar o cliente, Atitude proativa e Atitude de assumir 

responsabilidades. Também foram identificadas correlações significativas entre 

conhecimento sobre investimento e conhecimento sobre mercado financeiro, entre 

habilidade de negociação e habilidade para abordar o cliente, entre habilidade de 

negociação e atitude proativa, e entre atitude proativa e atitude de assumir 

responsabilidades. Este conjunto de CHA está alinhado com as competências 

esperadas pela Instituição Financeira como necessárias para ser competitiva e 

bem-sucedida no setor financeiro. E os trabalhadores da agência bancária 

concordam com a relevância deste conjunto e com a assimilação dele na maioria 

da equipe. 

 

5.1. Contribuições da pesquisa 

 

A descoberta desta pesquisa contribuiu com o entendimento da literatura 

sobre Educação Corporativa, no sentido de se constatar a efetividade de um SEC 

em uma unidade da organização. De fato, a estruturação de um Sistema de 

Educação Corporativa pode ser percebida pelos trabalhadores como promotora do 

desenvolvimento de competências alinhadas com as estratégias de negócio. 

Como sugestão para estudos futuros, a identificação de um programa de 

formação que englobe desenvolvimento de mais competências em alinhamento 

com os outros princípios da Educação Corporativa. Também para relacionar, de 

modo mais focado, uma trilha de desenvolvimento mais específica para cada cargo, 

de modo que cada um possa adquirir outras competências individuais, igualmente 

exigidas pela Instituição Bancária, mais focadas em suas respectivas atuações. 

Ainda como sugestão para estudos futuros, realizar uma pesquisa sobre a 

percepção do cliente, para comparar com a percepção dos trabalhadores da 
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agência bancária, com o intuito de aferir se, de fato, os funcionários estão se 

desenvolvendo da melhor forma e se o cliente está sendo fidelizado como se espera 

para o sucesso do negócio. 

Nesse sentindo, é válido ressaltar que há necessidade de mudanças na 

educação corporativa e na gestão de competências existente na agência. Essas 

mudanças devem começar a ser realizadas constantemente, por exemplo partindo 

dos próprios gestores de modo a estimular  a equipe por meio de atividades diárias 

ao invés de esperar que sejam realizados treinamentos pelo SEC apenas, pois 

quanto mais a equipe estiver preparada e disposta a lutar pelos mesmos objetivos, 

maior há chance de se alcançar o sucesso organizacional, mas para isso é 

necessário o comprometimento de todos, de forma a ampliar resultados.  
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5.2. Limitações da pesquisa 

 

Diante da amostra coletada e dos resultados obtidos, não é possível fazer 

generalizações. Para generalizar, seria necessário um estudo expandido, de forma 

que a pesquisa teria de ser aplicada em várias agências para averiguar maior 

correlação entre o conhecimento, habilidade e atitudes dos colaboradores do setor 

comercial.  Para esta pesquisa, não foi possível, pois era difícil o acesso a todas as 

agências da regional, para se conseguir um maior número de respostas e ampliar o 

poder de explicação estatístico. Este tipo de acesso, às demais agências da região, 

dependia da autorização de pessoas com cargos superiores, no qual o contato é 

mais difícil. 

 Neste sentido, se fosse possível coletar um n maior de amostras, o estudo 

teria maior poder explicativo ao analisar diferentes agências para conseguir obter 

maior quantidade de percepções das competências individuais de cada 

colaborador. Outro fator que ampliaria o poder explicativo, seria conseguir dados 

secundários mais detalhados do Sistema de Educação Corporativa existente para 

aprofundar a análise e para ser possível a elaboração de sugestões de trilha de 

formação direcionadas para o pessoal comercial das agências bancárias. 
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APÊNDICE 

 

INSTRUMENTO DE COLETA: 
 

CONHECIMENTO  

 

1)Segundo Durand (1998), conhecimento é “o saber que a pessoa acumulou ao 

longo de sua vida”. De acordo com os conhecimentos citados abaixo, assinale a 

alternativa referente à sua percepção do que você deve saber para realizar suas 

entregas na Instituição Financeira. 

 

Conhecimento sobre o mercado financeiro 

(1) Esse conhecimento não é necessário para realizar entregas. 

(2) Esse conhecimento é pouco necessário para realizar entregas. 

(3) Esse conhecimento é em partes necessário para realizar entregas. 

(4) Esse conhecimento é muito necessário para realizar entregas. 

(5) Esse conhecimento é extremamente necessário para realizar entregas. 

 

Conhecer e entender sobre investimentos.  

 

(1) Esse conhecimento não é necessário para realizar entregas. 

(2) Esse conhecimento é pouco necessário para realizar entregas. 

(3) Esse conhecimento é em partes necessário para realizar entregas. 

(4) Esse conhecimento é muito necessário para realizar entregas. 

(5) Esse conhecimento é extremamente necessário para realizar entregas. 

 

 

HABILIDADE  

 

2) Habilidade “é a capacidade de aplicar e fazer uso produtivo do conhecimento”, 

afirma Gagné et al. (1988). Nesse contexto, assinale a alternativa de acordo com a 

sua percepção das habilidades descritas, a importância que você precisa manifestar 

para realizar as entregas. 



 
 

 
 

 

Las Casas (1999) defende que um bom atendimento é avaliado de acordo com a 

desenvoltura do profissional ao prestar bons serviços, sendo que a qualificação do 

colaborador vai influenciar diretamente na sua forma de abordagem ao cliente. 

Sendo assim, você acredita que facilidade para abordar clientes é uma habilidade 

que você possui e acha necessária? 

 

(1) Essa habilidade não é necessária para realizar entregas. 

(2) Essa habilidade é pouco necessária para realizar entregas. 

(3) Essa habilidade é em partes necessária para realizar entregas. 

(4) Essa habilidade é muito necessária para realizar entregas. 

(5) Essa habilidade é extremamente necessária para realizar entregas. 

 

A prospecção é definida como a “identificação de clientes potenciais que podem 

estar qualificados para comprar o produto que está sendo vendido” (NICKELS e 

WOOD, 1999, p. 427). Deste modo, você acredita que prospecção e captação de 

negócios é uma habilidade que você utiliza, sendo um importante fator que impacta 

nas suas entregas? 

 

 

(1) Essa habilidade não é necessária para realizar entregas. 

(2) Essa habilidade é pouco necessária para realizar entregas. 

(3) Essa habilidade é em partes necessária para realizar entregas. 

(4) Essa habilidade é muito necessária para realizar entregas. 

(5) Essa habilidade é extremamente necessária para realizar entregas. 

 

A satisfação que um determinado produto ou serviço pode gerar à um cliente está 

diretamente ligada ao pacote de serviços (GRIFFIN, 1998). Para tanto, os clientes 

esperam ser bem atendidos de forma a se sentirem satisfeitos em uma negociação 

ao adquirir um produto ou serviço considerado com um preço justo. Desta forma, 

você acredita que o estímulo à negociação, para fechamento da venda e atenção 

ao cliente no pós-venda é uma habilidade que você possui e considera importante 

para suas entregas? 



 
 

 
 

 

(1) Essa habilidade não é necessária para realizar entregas.  

(2) Essa habilidade é pouco necessária para realizar entregas. 

(3) Essa habilidade é em partes necessária para realizar entregas. 

(4) Essa habilidade é muito necessária para realizar entregas.  

(5) Essa habilidade é extremamente necessária para realizar entregas. 

 

ATITUDE 

 

Atitude é a “predisposição do indivíduo em relação à adoção de um curso de ação. 

Domínio relacionado a sentimentos, crenças e valores”, conforme Bloom et al. 

(1973). Deste modo, assinale a alternativa de acordo com a sua percepção, 

considerando a importância dessas atitudes elencadas que são esperadas de você 

para realizar as suas entregas. 

 

A atitude de assumir responsabilidades significa ter comprometimento 

organizacional, visto que o colaborador se sente encarregado por uma ação que 

gera resultados bons ou ruins (SIQUEIRA, 2008). Assim sendo, você considera que 

assumir responsabilidades, é uma atitude esperada de você que impacta na 

realização das suas entregas? 

 

(1) Essa atitude não é necessária para realizar entregas. 

(2) Essa atitude é pouco necessária para realizar entregas. 

(3) Essa atitude é em partes necessária para realizar entregas. 

(4) Essa atitude é muito necessária para realizar entregas. 

(5) Essa atitude é extremamente necessária para realizar entregas. 

 

Bateman e Crant (1993) determinam o termo proatividade como sendo uma pessoa 

que modifica o ambiente sem deixar se limitar pelos problemas.  Nesse caso, a 

proatividade pode ser definida como um conjunto de atitudes dirigidas às metas que 

o colaborador busca atingir, que visa solucionar questões e implementar ideias que 

beneficiem tanto o indivíduo, quanto a organização. Desta forma, você acredita que 

proatividade é uma atitude a se considerar para a realização de suas entregas? 



 
 

 
 

 

(1) Essa atitude não é necessária para realizar entregas. 

(2) Essa atitude é pouco necessária para realizar entregas. 

(3) Essa atitude é em partes necessária para realizar entregas. 

(4) Essa atitude é muito necessária para realizar entregas. 

(5) Essa atitude é extremamente necessária para realizar entregas. 

 


