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RESUMO 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender como ocorre o processo de 

aprendizagem de gerentes de bancos. Para o alcance do objetivo geral, foram definidos dois 

objetivos específicos. Primeiro objetivo específico: comparação da função gerencial por meio 

da identificação e descrição das tarefas/responsabilidades dos gerentes de 

relacionamento/contas de um banco público e de um banco privado. Segundo objetivo 

específico: identificação, descrição e comparação do processo de aprendizagem dos gerentes 

de relacionamento/contas de um banco público e de um banco privado. Este estudo traz 

contribuições a um campo pouco estudado em um setor de grande importância econômica no 

Brasil, que são os Bancos. Foram encontradas apenas quatro pesquisas relacionadas ao tema, 

porém com públicos diferentes e nenhuma delas trazia uma comparação do processo de 

aprendizagem de instituições de diferentes origens. As teorias e conceitos que embasaram esta 

pesquisa foram: a aprendizagem no trabalho e a teoria de aprendizagem formal e informal. A 

escolha da aprendizagem no trabalho ocorreu pelo fato de levar em consideração, além dos 

fatores intrínsecos de aprendizagem dos colaboradores, aspectos do ambiente, ponto esse 

fundamental no setor pesquisado, em especial nas agências bancárias, local desse estudo. A 

pesquisa de caráter descritivo-exploratório, adotou a perspectiva qualitativa e desenvolveu-se 

segundo as premissas do “estudo qualitativo básico ou genérico”, para que o objetivo fosse 

atingido. A estratégia fundamental de coleta de dados se deu pela realização de entrevistas, 

porém a observação informal dos locais de trabalho e consulta nos sites dos bancos 

envolvidos também foram utilizados para apoio e análises. A criação de códigos a princípio 

dedutivos e posteriormente analíticos contribuiu à organização, análise e criação de categorias 

e subcategorias hierárquicas. Verificou-se que nos dois Bancos as tarefas/responsabilidades 

dos gerentes de relacionamento/contas pouco se aproximam das funções gerenciais definidas 

por Fayol (1994). E em relação à aprendizagem a pesquisa revelou que os participantes 

aprenderam habilidades técnicas e humanas por meio de diferentes formas de aprendizagem 

informal. Nos dois Bancos o aprendizado das tarefas técnicas ocorreu pela consulta em 

ferramentas de suporte e com colegas/expert, além do erro, porém houve diferença na 

hierarquia das mesmas. Em relação ao aprendizado de habilidades humanas, se verificou em 

especial a observação e orientação de gestores e a reflexão. Foi percebido que o ambiente 

estressante das agências dificulta o aprendizado ou seu aprimoramento. No Banco Público o 

estresse está mais relacionado à falta de tempo devido às várias tarefas e pressão por metas, e 

pelo tipo de gestão, e no Banco Privado mais ligado à pressão por metas. Foram também 

identificados nos dois Bancos alguns fatores influenciadores na aprendizagem como gostar ou 

não da tarefa, a necessidade de realizá-la e a crença positiva na sua importância. E houve 

alguns indícios de diferentes modos de aprendizagem em decorrência da faixa etária, sendo 

necessárias pesquisas que se aprofundem nesta questão. 

 

 

Palavras-chave: Aprendizagem no trabalho, aprendizagem formal e informal, aprendizagem 

de gerentes, aprendizagem em bancos.  

 

 

Linha de Pesquisa: Gestão Humana e Social nas Organizações. 



 

 

ABSTRACT 

 

 This research had the overall goal understanding how the learning process of 

managerial function occurs in banks. To achieve the overall aim, two specific goals were 

defined. First specific goal: compare managers function by identification and descrition of 

tasks/responsabilities of relationship/accounts managers from a public and a private bank. 

Second specific goal: identify, describe and compare the learning process of 

relationship/accounts managers from a public and a private bank. This study contributes to an 

understudied field in an area of great economic importance in Brazil, which are banks. Were 

found only four related research, but with different audiences, and none of them brought 

comparison of learning process in institutions from different origins. Theories and concepts 

that have underpinned this research were: learning at work and the theory of formal and 

informal learning. The choice of learning at work theory occurred because of it taking into 

consideration factors beyond the intrinsic learning of employees and environmental 

conditions, a critical point in the search organizations, particularly in banks, the site of this 

study. The research was a descriptive and exploratory, it adopted a qualitative perspective and 

developed according to the assumptions of the “basic or generic qualitative study”, so that the 

objective was reached. The basic strategy for data collection was done through interviews, 

and the informal observations of the workplace and consultation on the banks websites were 

used to support analysis. The creation of codes in principle deductive and subsequently 

analytical contributed to the organization, analysis and creation of hierarchical categories and 

subcategories. In both of banks it was verified that manager’s tasks and responsibilities had 

few similarity with manager’s function defined by Fayol (1994). The survey revealed that 

participants learned human and technical skills through various forms of informal learning. In 

both banks the technical tasks learning occurred through consultation support tools and 

colleagues/expert, in addition to the error, but there was difference in the hierarchy of them. 

In relation to the learning of human skills, the observation and managers guidance, and  

reflection were specially quoted. It was perceived that the stressful environment of agencies 

make it difficult to learn or improve it. The stress in Public Bank is more related to lack of 

time due to various tasks and pressure to achieve goals, and the type of management, and in 

the Private Bank is more connected to the pressure to achieve goals. Were also identified in 

the two banks some influential factors in learning, how: to like, to need and believe in the 

task. And there were some indications of different forms of learning as age result. Requiring 

more detailed research on this issue. 

 

 

Key words: Learning in workplace, formal and informal learning, managers learning, banks 

learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde a abertura do mercado nacional em 1990, as empresas brasileiras têm competido 

com empresas de todo o mundo; isso tem feito com que elas aumentem suas capacidades 

produtivas, busquem qualidade e inovações em seus processos e produtos e ainda mais, com 

estruturas bem menores. 

Devido a essa mudança no contexto organizacional, o conhecimento e, por consequência, 

as pessoas tornaram-se um dos diferenciais competitivos para as organizações, em especial 

aquelas que exercem cargos de gestão. Suas responsabilidades, que até então eram de controle 

e de supervisão, passaram a ser muito mais complexas, envolvendo gestão estratégica de 

processos e, principalmente, de pessoas. 

Nesse sentido, várias iniciativas práticas e acadêmicas têm sido realizadas com o objetivo 

de contribuir para a aprendizagem e desenvolvimento da função gerencial. 

No âmbito prático, diversas organizações investem muito em treinamentos para o 

desenvolvimento das funções gerenciais. Correa (2008) cita que a GE possui um centro de 

aprendizagem em Crotonville, Nova York, dedicado exclusivamente ao desenvolvimento dos 

gerentes, sendo a Universidade Corporativa mais antiga dos Estados Unidos. 

Em 2003, o Magazine Luiza destinou verba de R$ 1,5 milhões aos programas de 

desenvolvimento gerencial, beneficiando cerca de 2900 pessoas, focando temas como 

negociação, desenvolvimento e condução de equipe (coaching), relacionamento com clientes, 

matemática financeira, crédito e cobrança, relacionamento interpessoal e comunicação, 

liderança, empowerment e delegação de poder (FRANCIS, 2003). 

A BASF, no mesmo ano, tinha como objetivo investir cerca de R$ 8 milhões em 

treinamentos, com os líderes participando de programas tanto da academia de liderança 

quanto dos programas corporativos.  

A Sabesp, por meio de programas presenciais e à distância, também tinha um orçamento 

em torno de R$ 3 milhões, no qual 50% seriam para programas técnico-operacionais e 25% 

para programas de competências gerenciais (FRANCIS, 2003). 

Os Bancos fazem parte de um setor que também investe muito em treinamentos, porém, 

percebe-se que seus treinamentos são mais voltados para o desenvolvimento de 

conhecimentos técnicos-operacionais. 

A Nossa Caixa, em 2008, divulgou na revista Gestão de RH, a realização de vários 

treinamentos técnicos direcionados para a excelência na qualidade dos serviços e do 
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atendimento aos clientes. Cerca de 15% dos 15 mil colaboradores, inclusive 840 gerentes de 

agências foram contemplados a participar de cursos que objetivavam aprofundar o 

conhecimento dos produtos e serviços ofertados pelo banco (BANCO..., 2008). 

Pode-se concluir, portanto, que empresas de vários setores têm investido muito na 

aprendizagem formal de seus colaboradores, aquela que ocorre dentro de sala de aula, de 

maneira estruturada, principalmente a direcionada ao seu corpo gerencial. 

Por outro lado, verificam-se vários estudos realizados no âmbito acadêmico e, segundo 

Marsick e Watkins (2001), a aprendizagem informal ocorrida nas organizações, fora da sala 

de aula, é a que possui maior impacto na aprendizagem de adultos, justamente porque é 

focada no aprendiz e nas lições que podem ser adquiridas por meio das suas experiências. 

Conlon (2004), cita que em um estudo conduzido em 1990 por Marsick e Watkins, 

verificou-se que 20% do que os empregados aprendem acontece pela aprendizagem formal, os 

treinamentos estruturados. 

Em outro estudo conduzido em 1993 por Sorahan, verificou-se que quase 90% do que os 

empregados aprendem ocorre por meio da aprendizagem informal, ou seja, com os 

mecanismos de questionamento, de observação, de audição e de leituras e reflexões ocorridas 

no ambiente de trabalho. 

Slater (2004), por intermédio do relatório estatístico do Departamento da Secretaria do 

Trabalho dos EUA de 1996, cita que até 70% de toda a aprendizagem que acontece nos locais 

de trabalho ocorre de maneira informal. 

 

Ainda no âmbito acadêmico, pôde-se identificar nas buscas realizadas o que se segue: 

 

1) Nas bases de dados on-line Ebsco e Proquest, em pesquisa avançada, pelo tema 

Management Learning ou Individual Learning – Management, no “título”, no “texto 

todo” e no “resumo”; no Google e no portal da CAPES, pelo tema Management 

Individual Learning, sete referências internacionais, de 1993 a 2010. 

Essas referências possuem objetivos bem variados e o setor e perfis gerenciais 

pesquisados também são bem diversos. Além disso, nenhuma dessas referências possui 

relação direta com o processo de aprendizagem da função gerencial em bancos, 

conforme o descritivo dos seus objetivos: 

 

 



13 

 

 Identificar as abordagens de aprendizagem informal utilizadas por vinte 

enfermeiras que se tornaram gerentes de primeira linha (MURRAY, 1993); 

 Verificar como enfermeiras aprendem sobre gestão por meio de aprendizagem 

informal no local de trabalho (TROYAN, 1995); 

 Criticar por meio de um ensaio teórico o modelo de aprendizagem experiencial de 

Kolb mostrando o quanto o envolvimento social e conversacional contribuem para 

a experiência e, portanto, colocando o gerente como autor prático de aprendizagem 

(PAVLICA; HOLMAN; THORPE, 1998); 

 Examinar criticamente a aprendizagem reflexiva, o desenvolvimento e a 

performance de executivos (HARBACK, 2000); 

 Explorar a contribuição da experiência pessoal e profissional na aprendizagem 

gerencial, por meio de um ensaio teórico que criticou o modelo de Kolb (KAYES, 

2002); 

 Explorar os desafios para o desenvolvimento gerencial em relação às capacidades 

necessárias para o sucesso futuro na área de logística (MANGAN; 

CHRISTOPHER, 2005);  

 Compreender como executivas mulheres aprenderam a desenvolver suas funções 

com sucesso e quais estratégias de aprendizagem informal elas utilizaram 

(LIDDELL, 2007). 

 

2) Nos anais Estudos Organizacionais, Ensino e Pesquisa em Administração, e Gestão 

de Pessoas e Relações de Trabalho, de 2005 a 2010, do EnAnpad; nos trabalhos 

apresentados, de 2004 a 2010 no Eneo; nos anais Ensino de Administração e Recursos 

Humanos/Gestão de Pessoas, de 2005 a 2010, do Semead e na Revista Eletrônica 

Gestão e Sociedade, pelo tema “Aprendizagem Individual Gerentes”, foram 

encontrados dezoito artigos, sendo que: 

 

Nove deles têm relação direta com o processo de desenvolvimento gerencial e o seu 

objetivo geral busca compreender o processo de aprendizagem de diferentes perfis 

gerenciais atuantes em diversos setores, menos em bancos, conforme as características de 

cada um a seguir: 
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 De dois gerentes de telecomunicação por meio de suas experiências de vida 

(SILVA; REBELO; CUNHA, 2003); 

 De cinco executivos de diferentes áreas de um hospital (MORAES; SILVA; 

CUNHA, 2004); 

 De dez dirigentes de pequenas empresas do setor de vestuário em Florianópolis 

sobre suas carreiras (LUCENA, 2006); 

 De gerentes de uma Instituição de Ensino Superior, por intermédio do seu 

desenvolvimento moral (RAMBO; GODOI, 2006); 

 De gerentes da área de hospedagem, no contexto prático-social (DIDIER; 

LUCENA, 2008); 

 De gerentes praticantes da estratégia no ambiente de trabalho, no contexto de 

prática social (DIDIER; LUCENA, 2008);  

 De gestores frente às transformações vivenciadas no contexto contemporâneo 

(CLOSS; ANTONELLO, 2009); 

 De gestores de diferentes formações profissionais, atuantes em empresa do setor de 

saneamento ambiental (D’AMÉLIO; GODOY, 2009); 

 De executivos do Setor Metalmecânico por meio de Experiências de Disjunção 

(SANTOS et al., 2010). 

 

Cinco deles estão relacionados indiretamente com o processo de desenvolvimento 

gerencial, mas não no setor bancário. Seus objetivos são bem variados, inclusive dois deles 

apresentam uma revisão sistemática e bibliométrica da produção científica em aprendizagem 

gerencial (BOTELHO; MACEDO; FIALHO, 2010) e (MACEDO; BOTELHO; DUARTE, 

2010), respectivamente.  

Os demais são apresentados a seguir: 

 

 Compreender o processo de aprendizagem organizacional de uma empresa de 

serviços pela análise da articulação das estratégias e pelo desenvolvimento de 

competências gerenciais (MOURA; BITENCOURT, 2006) 

 Compreender por que motivo executivos de pequenas empresas varejistas de 

Florianópolis aprendiam (LUCENA, 2007) 

 Identificar quais estratégias de aprendizagem eram utilizadas por cinco gerentes de 

diferentes segmentos para o desenvolvimento de suas competências (OSBI, 2007) 
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E somente quatro artigos estão relacionados com a Aprendizagem de Gerentes no setor 

Bancário, porém nenhum deles compara o processo de aprendizagem de diferentes bancos e 

perfis gerenciais, conforme descrições a seguir:  

 

 Leite, Godoy e Antonello (2006) buscaram compreender em uma pesquisa 

qualitativa, como sete gerentes gerais de agências, de quatro a cinco bancos 

privados nacionais, aprendiam com as suas experiências o exercício da função 

gerencial;  

 Melo e Lucena (2007), também em uma pesquisa qualitativa, tiveram como 

objetivo identificar o que dez gerentes de agências da Caixa Econômica Federal do 

Recife estavam aprendendo em seus ambientes de atuação;  

 Brandão e Borges-Andrade (2009) por meio de uma pesquisa quantitativa tiveram 

como objetivo desenvolver e testar o modelo de investigação para a expressão de 

competências gerenciais no trabalho e verificá-la como uma variável mediadora da 

relação entre as características de agências bancárias e desempenho do Banco do 

Brasil; 

 Leite (2009) por meio de uma pesquisa quantitativa buscou verificar como ocorria 

o desenvolvimento de competências gerenciais de gestores de agências do Banco 

do Brasil no Estado do Ceará, por meio da aprendizagem experiencial dos 

mesmos. 

 

Visto que há poucos estudos voltados a compreender como ocorre o processo de 

aprendizagem da função gerencial, particularmente em bancos, e nenhum deles buscou 

comparar esse processo em instituições financeiras de diferentes origens, é que se enxergou 

uma oportunidade para a realização deste estudo. 

A escolha por comparar o processo de aprendizagem de gerentes de um banco público 

com o de gerentes de um banco privado, se deu pelo fato de que: 

 Os gerentes de bancos públicos ingressam neste tipo de instituição por meio de 

concurso público, e os de bancos privados, em processo de recrutamento e 

seleção. 

Dessa maneira, 
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 Os gerentes de bancos públicos possuem estabilidade de emprego, enquanto que 

os gerentes de bancos privados possuem um contrato de trabalho, o seu 

desempenho e alguns outros fatores como condições necessárias para a sua 

permanência na instituição. 

  Como no Brasil a quantidade de bancos públicos chega a ser quase nove vezes menor 

que a quantidade de bancos privados (BACEN, 2010), e também pelo fato já mencionado da 

maneira de ingresso nessas instituições, percebe-se que há maior disponibilidade e maior 

facilidade de se ocupar uma vaga gerencial em bancos privados do que em bancos públicos. 

Sendo assim, esta pesquisa visa contribuir para as produções científico-acadêmicas e 

também para o mundo prático, no sentido de pensar e facilitar a aprendizagem da função 

gerencial a partir do questionamento: Como ocorre o processo de aprendizagem da função 

gerencial de diferentes gerentes de agências de um banco público e de um banco 

privado? 

 

     Estabelecendo-se como: 

 

Objetivo geral: 

Compreender como ocorre o processo de aprendizagem da função gerencial em bancos. 

 

Objetivos específicos: 

(1)- Comparar a função gerencial de gerentes de relacionamento/contas de um banco público 

e de um banco privado por meio da identificação e descrição de suas responsabilidades/e 

tarefas. 

(2)- Identificar, descrever e comparar os processos de aprendizagem dos gerentes de 

relacionamento/contas de um banco público e de um banco privado. 

 

A apresentação do referencial teórico para auxiliar na resposta ao problema de 

pesquisa deste estudo inicia-se pela contextualização das Instituições Financeiras no Brasil. 

Na sequência, abordam-se as principais conceituações sobre a Aprendizagem da Função 

Gerencial, explorando diferentes teorias sobre a Função Gerencial, sobre os estudos empíricos 

em Aprendizagem Gerencial e o processo de Aprendizagem no Trabalho de maneira formal e 

informal. 

Os procedimentos metodológicos utilizados na condução deste estudo são descritos de 

maneira a fundamentar a opção pelo paradigma qualitativo interpretativista e o uso da 
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pesquisa básica ou genérica, tendo a entrevista semi-estruturada como estratégia fundamental 

para a coleta de dados. 
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2 AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL  

 

 

    Esta seção trata das Instituições Financeiras no Brasil, suas origens, mudanças ao longo do 

tempo e classificações. Estes conceitos são fundamentais à contextualização do local de 

trabalho e aprendizagem dos participantes desta pesquisa. 

 

 

2.1 Histórico do Sistema Financeiro 

 

 

    Até meados de 1960 as entidades públicas, por meio de suas próprias estruturas, eram 

responsáveis pelo recebimento de impostos e de taxas públicas e também pelo pagamento de 

benefícios públicos devidos à população (FORTUNA, 2005).  

    Os bancos, por sua vez, constituíam-se de pequenas redes de agências com a finalidade 

básica de realizar os serviços de depósitos e descontos. Eles tinham como objetivos únicos as 

funções de caixa e empréstimos a clientes. 

    Em função do desenvolvimento econômico da sociedade brasileira, houve uma crescente 

necessidade de transferência de ativos financeiros entre entidades econômicas e, com isso, os 

bancos tiveram que ampliar sua rede de agências por todo o território nacional. 

    Essa horizontalização de agências possibilitou que os bancos assumissem a intermediação 

entre o órgão público e o contribuinte em relação ao recebimento de impostos e taxas, e 

também, referente ao pagamento de benefícios. 

        Sendo assim, todo o custo de processamento e arrecadação que as entidades públicas 

possuíam foi transferido aos bancos e esses, por sua vez, passaram a ganhar por meio da 

aplicação em grande escala do dinheiro arrecadado (FORTUNA, 2005).  

    Fortuna (2005) cita ainda que os bancos brasileiros assimilaram múltiplas atividades e, às 

vezes, até estranhas à área financeira, tornando-se um elemento importante e dinâmico no 

cenário econômico-financeiro nacional. 
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2.2 A Reestruturação do Sistema Financeiro 

 

 

        Com a queda da inflação, devido ao Plano Real, as receitas que eram geradas pelos 

bancos caíram drasticamente. Iniciou-se tanto a tarifação da prestação de serviços como a sua 

descentralização por meio de outros agentes com rede de distribuição mais ampla e com mais 

tecnologia, como por exemplo, as loterias, os correios etc. 

    Além do Plano Real, algumas causas de ordem macroeconômica que tiveram início em 

meados de 1970, como a 3ª Revolução Industrial e Tecnológica, a intensificação do processo 

de liberação e globalização econômica e financeira proporcionaram mudanças bem relevantes 

no sistema financeiro brasileiro e no mundo (COSTA, 2007). 

    No Brasil, Costa (2007) cita que esses marcos econômico-institucionais geraram um grande 

processo de reestruturação bancária classificado em duas grandes fases, a saber: 

 

1ª Fase: Aumento do número de bancos (dominação dos Bancos Múltiplos) e de agências 

bancárias como consequência da permissão de que os bancos podiam oferecer diversos tipos 

de serviços financeiros sob uma única personalidade jurídica - Resolução 1.524 de 21/09/1988 

do Banco Central (Bacen), e fim da necessidade de negociar licenças para funcionamento de 

agências e diminuição das exigências de autorização para abri-las – Resolução 1.649 de 

25/10/1989. 

 

2ª Fase: Redução drástica do lucro dos bancos após 1994, devido à estabilidade econômica, à 

liberalização da entrada de bancos estrangeiros no mercado e à privatização de bancos 

públicos estaduais. Dessa maneira, muitos deles não souberam ou não tiveram condições de se 

adaptar a essa nova fase e sucumbiram. 

 

    Costa (2007) afirma que foi surpreendente verificar que 40% dos bancos que estavam no 

mercado há mais de 35 anos e que tiveram alta rentabilidade durante a fase de instabilidade 

econômica e política do país deixaram de existir em 2000, mesmo sendo um período em que a 

gestão seria menos complexa. 

    Os bancos que sobreviveram a esta nova fase têm como princípio básico de sustentação e 

orientação o atendimento aos cidadãos de baixa renda, os quais passaram a ter mais espaço na 

economia nacional, no trabalho de economia de escala de produtos e nos postos de 

atendimento e de venda compatíveis com o tipo de público atendido (COSTA, 2007). 
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    As várias mudanças citadas anteriormente e a consequente necessidade dos bancos  

expandirem suas atividades ao segmento mais popular, fez com que eles tivessem que reduzir 

seus custos de operação. O “enxugamento” de agências, a redução de pessoal, as fusões e 

aquisições, e a cobrança por serviços, como cheques e transferências, passaram a ser alguns 

dos instrumentos utilizados como proteção às suas rentabilidades (CARVALHO, 2007). 

    Além disso, as inovações tecnológicas permitiram que transações bancárias passassem a ser 

realizadas de maneira eletrônica, sem a presença física nas agências (COSTA, 2007), e sem o 

uso de cheques, como as transações tradicionais (COSTA, 2007), contribuindo para a 

rentabilidade dos bancos e reduzindo, drasticamente, seus custos operacionais (CARVALHO, 

2007). 

    Também foi citado por Costa (2007) que a tecnologia passou a ser uma condição para que 

parcerias e alianças com correspondentes bancários e call centers acontecessem e seguissem 

os princípios básicos de funcionamento com segurança, confiabilidade, velocidade, agilidade 

e baixo custo de operação. 

    Martins (2010) afirma que, apesar de as instituições financeiras estarem quase sempre 

associadas a números e cálculos, há vários desafios dentro dos grandes bancos relacionados 

mais ao lado humano do que ao lado racional, calculista. Se hoje a prestação de serviços é o 

meio de lucro e o diferencial frente aos concorrentes, é desafiador definir uma estratégia de 

marketing diante de milhões de clientes com diferentes perfis culturais, financeiros e 

motivacionais. 

    Ao longo do tempo a construção de relacionamentos tem-se mostrado, de maneira 

consistente, ser mais bem sucedida a atingir clientes e potenciais clientes pelas variadas 

opções de produtos e propagandas. Se os bancos atuarem em linha e em sinergia com esse 

foco, o resultado será um banco mais humano, com stakeholders mais fiéis, satisfeitos e que 

possam contribuir para o aprimoramento da organização (MARTINS, 2010).   

 

 

2.3 As Instituições Financeiras e os Bancos Pesquisados   

 

 

     Nesta seção serão apresentadas algumas características gerais de instituições financeiras e 

dos bancos pesquisados, assim como, suas responsabilidades e funções na sociedade. 
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    As Instituições Financeiras são classificadas e agrupadas em segmentos segundo as funções 

de créditos que prestam, conforme quadro 1: 

 

Quadro 1: Classificação das Instituições Financeiras no Brasil 

Instituições de Crédito a Curto Prazo 

Bancos Comerciais, Caixa Econômica, Bancos 

Cooperativos/Cooperativas de Crédito, Bancos 

Múltiplos com Carteira Comercial 

Instituições de Crédito Médio e Longo Prazos 

Bancos de Desenvolvimento, Bancos de 

Investimento, Caixa Econômica, Bancos Múltiplos 

com Carteira de Investimento e Desenvolvimento, 

Sociedades de Crédito ao Microempreendedor, 

Agências de Fomento 

Instituições de Crédito e Financiamento de Bens 

de Consumo Duráveis 

Sociedades de Crédito, Financiamento e 

Investimento – Financeiras, Caixa Econômica, 

Bancos Múltiplos com Carteira Aceite 

Instituições de Crédito Imobiliário 
Caixa Econômica Federal, Associações de 

Poupança e Empréstimo 

Instituições de Intermediação no Mercado de 

Capitais 

Sociedades Corretoras – CCVM, Sociedades 

Distribuidoras – DTVM, Bancos de Investimento, 

Bancos Múltiplos com Carteira de Investimento, 

Agentes Autônomos de Investimento 

Instituições de Seguros e Capitalização 

Seguradoras, Corretoras de Seguros, Entidades 

Abertas de Previdência Complementar, Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar, 

Sociedades de Capitalização 

Instituições de Arrendamento Mercantil – Leasing 

Sociedades de Arrendamento Mercantil, Bancos 

Múltiplos com Carteira de Arrendamento 

Mercantil 

Fonte: Fortuna (2005) 

 

    Os dois bancos pesquisados são classificados, conforme Quadro 1, por  “Instituições de 

Crédito a Curto Prazo”, com funções de um Banco Comercial. 

    Fortuna (2005) cita que em relação à segmentação apresentada no Quadro 1, os Bancos 

Comerciais são os mais conhecidos. Isso se dá pelo fato de eles serem responsáveis por 

múltiplas funções, de prestarem tipos de serviços bastante utilizados pela sociedade, são 

considerados a base do sistema monetário. 

    É também relatado por Fortuna que os Bancos Comerciais, BC, têm como objetivo 

principal suprir recursos necessários para o financiamento a curto e a médio prazo para o 

comércio, para a indústria, para as empresas de prestação de serviços e para as pessoas físicas. 

    Para que os BCs atendam aos seus objetivos principais, eles podem realizar uma série de 

serviços, como: descontar títulos; abrir crédito simples ou em conta corrente; abrir créditos 

especiais como os rurais; oferecer serviços de câmbio; de comércio internacional; captar 

depósitos; obter recursos juntos às outras instituições para repassar aos clientes; e efetuar 

prestação de serviços mediante convênio com outras instituições, inclusive. 
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    Dentre os serviços citados, as contas correntes são consideradas a atividade básica dos 

bancos comerciais, configurando-os como instituições financeiras monetárias. 

    Segundo dados do Relatório Bancário (2010) em 2009 o mercado era composto por 56% de 

Bancos Privados Nacionais com e sem participação estrangeira, 38% de Bancos Privados 

Estrangeiros e com controle estrangeiro, e 6% de Bancos Públicos Federais e Estaduais. 

 

 

2.3.1 O Banco Público pesquisado 

 

 

     O Banco Público participante desta pesquisa, além de possuir funções de um Banco 

Comercial, em termos de prestação de serviços voltada especificamente às pessoas físicas, 

também possui atividades que integram o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e o 

Sistema Financeiro de Habitação (FORTUNA, 2005). 

    Fortuna cita ainda que esse Banco é classificado como uma instituição de cunho 

eminentemente social por conceder empréstimos e financiamentos a programas e projetos nas 

áreas de assistência social, saúde, educação, habitação, trabalho, transportes urbanos e 

esporte. 

    Esse Banco juntamente com os outros BCs é considerado a Instituição mais antiga do 

Sistema Financeiro Nacional e pode operar crédito ao consumidor, financiando bens de 

consumo duráveis e emprestar sob garantia de penhor industrial e caução de títulos, além 

disso, tem o monopólio das operações de empréstimo sob penhor de bens pessoais sob 

consignação. 

    Ainda dentro de suas atividades, Fortuna (2005) cita que este Banco tem a competência 

para o recolhimento e aplicação de todos os recursos do FGTS e para os depósitos em 

caderneta de poupança das entidades ligadas ao SFH, sua grande fonte de recursos. 

 

 

2.3.2 O Banco Privado pesquisado 

 

 

    O Banco Privado pesquisado é classificado como um Banco Comercial nacional, já citado 

anteriormente, e está entre os três maiores Bancos em termos de Ativos Totais e Lucro 

Líquido, de acordo com o ranking das Instituições Financeiras (RELATÓRIO..., 2010). 
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     Em relação à quantidade de agências, este banco possui mais do que o dobro do número de 

agências do Banco Público pesquisado, conforme demonstração na figura 1, e os dois 

possuem, praticamente, a mesma quantidade de funcionários (RELATÓRIO..., 2010). 

 

                       Figura 1: Quantidade de agências dos bancos pesquisados (%) 
   Fonte: Elaborado pela autora com base em informações do Relatório Bancário (2010) 

                Nota: As quantidades não foram reveladas para não se identificar os Bancos. 

 

     Por outro lado, sua carteira de clientes pessoa física é menor que a metade da carteira de 

clientes pessoa física do Banco Público, e sua carteira de clientes pessoa jurídica é maior do 

que o dobro da carteira de clientes pessoa jurídica do Banco Público; porém este tipo de 

carteira representa, respectivamente, 7% e 10% da carteira de clientes pessoa física dos dois, 

conforme apresentação na figura 2 (RELATÓRIO..., 2010). 

                       

   Figura 2: Quantidade conta corrente (CC) pessoa física (PF)  

   e pessoa jurídica (PJ) dos bancos pesquisados 
    Fonte: Elaborado pela autora com base no Relatório Bancário (2010) 

                                Nota: Excluída a escala vertical para não se identificar os bancos. 
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     Nas seções 5.1.2 e 5.2.2 serão apresentadas informações sobre o ambiente de agências, 

local de trabalho dos participantes desta pesquisa. 

    Para uma melhor compreensão sobre o objeto de estudo desta pesquisa serão apresentadas, 

na próxima seção “Aprendizagem da Função Gerencial”, diferentes teorias sobre o que é a 

função gerencial e sobre processos de aprendizagem. 
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3 APRENDIZAGEM DA FUNÇÃO GERENCIAL 

 

 

    Considerando que o foco desta pesquisa é a aprendizagem da função gerencial, esta seção 

aborda aspectos da função gerencial, apresenta as práticas encontradas, e examina noções 

sobre a aprendizagem individual no trabalho, e de maneira formal e informal. 

 

 

3.1 A Função Gerencial  

 

 

    Em consulta à literatura sobre administração, verifica-se uma grande diversidade sobre a 

definição e caracterização da função gerencial.  

    Fayol (1994) definiu que o administrador tem as funções de prever, organizar, comandar, 

coordenar e controlar.  

A partir de então, vários autores seguiram essa definição; alguns agregaram novos conceitos, 

como é o caso de Koontz, O’ Donnell e Weihrich (1987), e outros, como Mintzberg (1986), 

trouxeram novas definições. 

    Segundo Koontz, O’ Donnell e Weihrich (1987), administrar é cada vez mais complexo, 

pois além de haver responsabilidades pelas funções essenciais definidas por Fayol, há também 

a necessidade de saber lidar com tensões, conflitos de grupos internos e de concorrentes além 

de tomar decisões e lidar com incertezas. 

     Eles também acrescentaram que apesar de todo esse dinamismo da função, a oportunidade 

na carreira, a renda, o poder e a contribuição para o alcance dos objetivos da organização são 

fatores que estimulam muitos a almejar essa posição. 

A quantidade de administradores nas organizações varia conforme seus tamanhos e setor 

de atividade, podendo ocupar cargos em áreas diversas de maior ou menor responsabilidade, 

conforme o nível hierárquico ocupado.  

A eficácia dos administradores está relacionada a quatro diferentes habilidades. De acordo 

com o nível hierárquico ocupado, há variação na importância dessas habilidades, conforme 

apresentação a seguir (KOONTZ; O’ DONNELL; WEIHRICH, 1987).  

Os autores enfatizam que as três primeiras habilidades foram identificadas por Robert L. 

Katz e a última foi sugerida por eles: 
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 Habilidade técnica, é a de maior importância ao nível de “supervisão”, envolve o 

trabalho com ferramentas e técnicas específicas e corresponde ao conhecimento e 

à proficiência em atividades envolvendo métodos, processos e procedimentos; 

 Habilidade humana é essencial em todos os níveis de administração, pois 

corresponde à capacidade de trabalhar com pessoas, ao esforço de cooperação, de 

trabalho de equipe e ao fato de criar um ambiente seguro para as pessoas poderem 

expressar suas opiniões; 

 Habilidade conceitual é especialmente importante ao nível de “alta 

administração”, referindo-se à capacidade de ver a situação como um todo, 

reconhecer elementos significativos numa situação e compreender as relações 

entre os elementos; 

 Habilidade de projeto também é especialmente importante no nível de “alta 

administração”, pois possibilita que o administrador tenha soluções práticas aos 

problemas identificados. 

Mintzberg (1986), baseado em pesquisas disponíveis com executivos de vários tipos de 

organizações e culturas sobre como eles empregam seu tempo, argumentou que as funções 

definidas por Fayol e usadas por muitos pouco traduziam o que os executivos realmente 

fazem. 

Dessa maneira, ele apresentou quatro mitos sobre o trabalho do executivo e descreveu os 

seus papéis, como é apresentado a seguir. 

O primeiro mito é o fato de que “o executivo é um planejador sistemático e reflexivo”, já 

que as evidências mostraram que os executivos trabalham num ritmo muito acelerado, suas 

atividades são classificadas como breves, variadas e descontínuas, e eles são direcionados 

para ação e não para a reflexão. 

O segundo mito refere-se ao fato de que “o verdadeiro executivo não executa tarefas de 

rotina”, as evidências mostraram que, além de se ocuparem com exceções, também se 

envolviam com uma série de deveres rotineiros, como rituais e cerimônias, negociações e 

processamento de pequenas informações que ligavam a organização ao seu meio ambiente. 

O terceiro mito baseia-se no fato de que “os principais executivos necessitam de 

informações agregadas, que podem ser melhor obtidas em um sistema formal de informações 

gerenciais”, pois as evidências mostraram que os executivos preferem a mídia verbal, como os 

telefonemas e reuniões.  
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O último e quarto mito refere-se ao fato de que “a administração é, ou pelo menos está se 

transformando rapidamente, em ciência e profissão”. Aqui também as evidências mostraram 

que os executivos organizam seu tempo, processam informações, tomam decisão e outras 

coisas, mais de acordo com programas idealizados por eles  e que não estão sistematizados na 

organização. 

Sendo assim, Mintzberg (1986) considerou que a atividade de um executivo é complicada, 

por ele estar sobrecarregado de obrigações, sendo levado a trabalhar de maneira exaustiva, 

forçado muitas vezes a executar as tarefas de maneira superficial.  

Ele também caracterizou o trabalho dos executivos como breve, fragmentado e voltado à 

comunicação verbal, tendo como ponto comum entre eles, independente do setor e nível que 

atuam, o fato de que todos estão investidos de uma autoridade formal sobre uma unidade bem 

delimitada. 

Dessa autoridade formal é derivado um status que o leva a várias relações interpessoais e 

ao acesso à informação; essas, por sua vez, o capacitam a tomar decisões e formular 

estratégias para sua unidade de trabalho (MINTZBERG, 1986). 

Os vários “papéis” ou conjuntos organizados de condutas identificadas com uma posição 

descrevem a tarefa do executivo, que na compreensão de Mintzberg (1986) são descritas em 

dez papéis, conforme figura 3. 

   

Figura 3: Papéis do Executivo 
Fonte: Mintzberg (1986 p. 13) 

 

Papéis do executivo

Autoridade 
Formal e status

Papéis 
interpessoais

Imagem do chefe

Líder

Contato

Papéis 
informacionais

Monitor

Disseminador

Porta-voz

Papéis 
decisoriais

Empreendedor
Manipulador de 
distúrbios
Alocador de recursos
Negociador
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Sendo assim, a autoridade formal dá origem a três papéis interpessoais que originam três 

papéis informacionais, e esses dois grupos de papéis vão capacitar o executivo a desempenhar 

os quatro papéis decisionais. 

Os papéis ligados à “Imagem do Chefe”, ao “Líder” e ao “Contato” são derivados da 

autoridade formal do executivo e envolvem os relacionamentos interpessoais básicos, 

conforme o que segue: 

1) Papel ligado à imagem do chefe: devido à posição que ocupa como chefe de uma 

unidade, há a necessidade de desempenhar algumas obrigações de natureza 

cerimonial, como almoçar com clientes, ir ao casamento de algum funcionário, 

cumprimentar visitantes; 

2) Papel de líder: corresponde à responsabilidade pelo trabalho de todos os funcionários 

da unidade, como seleção, treinamento, motivação, encorajamento; 

3) Papel do contato: corresponde ao contato e/ou tempo no qual os executivos se 

relacionam com pares e pessoas estranhas à sua unidade e cadeia vertical de comando, 

com o objetivo principal de obter informações. 

O trabalho de Mintzberg (1986) também confirmou que em muitos casos a comunicação 

era o trabalho dos executivos e, por isso, os três papéis seguintes descrevem esses aspectos 

informacionais do trabalho do administrador: 

1) Papel de monitor: ligado ao fato de que o executivo pesquisa em seu ambiente, por 

meio de indagações aos funcionários e contatos de maneira constante, com o objetivo 

de obter informações;  

2) Papel de disseminador: este papel corresponde ao fato de o executivo compartilhar as 

informações obtidas e privilegiadas diretamente com seus funcionários, pois de outra 

forma não teriam acesso a elas; 

3) Papel de porta-voz: neste caso o executivo envia algumas das informações obtidas a 

pessoas que não pertencem à sua unidade. 

Portanto, a informação funciona como um insumo fundamental à tomada de decisões e, 

segundo Mintzberg (1986), o executivo responsável por essas decisões é definido conforme os 

quatro papéis a seguir:  

1) Papel de empreendedor: demonstrado na busca de melhoria da unidade, no incentivo 

de mudanças, como por exemplo, o lançamento e acompanhamento de novos projetos; 

2) Papel manipulador de distúrbios: neste caso o executivo é obrigado a agir devido às 

fortes pressões “recebidas” e a mudança ocorre involuntariamente, pois mesmo sendo 

um bom executivo fica difícil prever as consequências de todas as ações exercidas; 
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3) Papel de alocador de recursos: cabe, neste papel, a responsabilidade pela estrutura da 

unidade de trabalho, ou seja, o modo como o trabalho deve ser dividido e coordenado, 

a decisão sobre quem obterá o quê e a autorização de importantes decisões antes do 

processo de execução; 

4) Papel de negociador: os executivos em todos os níveis, de maneira rotineira, negociam 

diversas situações e assuntos em grande parte de seu tempo.  

Dessa maneira, Mintzberg (1986) afirma que os dez papéis descritos formam um todo 

integrado e, portanto, não são facilmente separáveis, mas de acordo com a área em que os 

executivos atuam pode ser dada uma atenção diferente a esses papéis, conforme abaixo: 

 No caso de vendas - maior atenção e tempo gasto nos papéis interpessoais; 

 No caso de produção - maior atenção e tempo aos papéis decisoriais; 

 No caso de setor de pessoal - maior atenção e tempo com os papéis 

informacionais. 

Robbins e Coulter (1998) citam que por mais que as tarefas básicas de um 

administrador/gerente sejam o planejamento, a organização, a liderança e o controle, pode 

haver uma variação dessas de acordo com as características da organização, a área de atuação 

do gerente, a época em que eles são inseridos e até mesmo o estilo e experiências de cada um. 

Braga e Lima (2007), por meio de uma pesquisa qualitativa em que realizaram dezessete 

entrevistas em profundidade com Gerentes de Recursos Humanos de organizações de médio e 

grande porte em Belo Horizonte, puderam verificar que a flexibilidade e a capacidade de 

liderança foram citadas como atributos essenciais aos administradores contemporâneos, à 

manutenção do equilíbrio do ambiente interno e auxiliar à organização na constante busca por 

vantagem competitiva.  

Mascarenhas (2008) afirma que a emergência do modelo de gestão estratégica de pessoas 

foi caracterizado pela adoção de novas funções e responsabilidades, principalmente por parte 

dos gestores. Anteriormente, eles caracterizavam-se pelo controle e supervisão dos 

trabalhadores, e atualmente passaram a ser responsáveis em promover o desenvolvimento 

desses trabalhadores por meio de práticas de gestão capazes de realizar o máximo do 

potencial de cada um. 

    Buscou se apresentar definições e posições variadas sobre o que é a função gerencial, pois 

por meio da identificação e descrição das tarefas/responsabilidades dos participantes, será 

possível verificar o quanto a função desses gerentes está alinhada a uma ou outra definição 

apresentada pelos autores acima. 
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3.2 Aprendizagem Gerencial: conceitos e estudos empíricos  

 

 

Nesta seção é apresentada uma discussão sobre os estudos encontrados na área de 

aprendizagem gerencial, destacando sua relação com os seguintes conceitos: interação social, 

experiência, reflexão, prática, tentativa e erro, observação, conteúdos e competências. 

 

 

3.2.1 A importância da Interação Social 

 

 

A interação social foi citada nos estudos de cunho qualitativo conduzidos por Lucena 

(2006), Osbi (2007), Liddell (2007), Didier e Lucena (2008), Santos et al. (2010) e de cunho 

quantitativo, por Brandão e Borges-Andrade (2009), como fator fundamental ao processo de 

aprendizagem de diversos gestores, conforme detalhado a seguir. 

Lucena (2006) realizou dez entrevistas com dirigentes de pequenas empresas varejistas do 

setor de vestuário de Florianópolis, e verificou que esses dirigentes aprendiam suas carreiras 

por meio de relações com determinados membros familiares, sócios e colegas profissionais.  

Osbi (2007) por meio da realização de cinco entrevistas semi-estruturadas com gerentes 

de nível médio de organizações de diferentes setores do mercado, verificou que, embora eles 

fossem de áreas técnicas distintas, a busca de ajuda interpessoal foi uma das estratégias de 

aprendizagem utilizadas por eles, para que desenvolvessem competências citadas como 

necessárias à gestão de pessoas, ao processo de trabalho e ao conhecimento técnico. 

A pesquisa de Liddell (2007) do tipo grounded theory, realizada com vinte e duas 

executivas mulheres de uma organização filantrópica, verificou que essas executivas 

utilizavam várias estratégias de aprendizagem informal para desenvolver com sucesso suas 

posições, sendo uma dessas estratégias, a orientação com mentores. 

Didier e Lucena (2008) por meio de entrevista semi-estruturada com gerentes de três 

meios de hospedagem, de diferentes tamanhos, da Região Metropolitana do Recife, PE, 

observação não-participante e a análise de documentos, verificaram que o aspecto mais 

importante para a aprendizagem desses gerentes em seus contextos prático-sociais, era a 

interação com outros profissionais, como outros gerentes como eles, ou profissionais mais 

experientes, subordinados e pares. 



31 

 

Brandão e Borges-Andrade (2009) em pesquisa documental e com aplicação de 

questionário estruturado a 881 gerentes de agências do Banco do Brasil, além de entrevista 

semi-estruturada, com alguns deles, puderam desenvolver e testar uma escala de medidas de 

estratégias de aprendizagem no trabalho, e identificar vinte e seis práticas utilizadas, sendo 

que a busca de ajuda interpessoal foi a mais citada. 

Santos et al. (2010), entrevistando executivos de três organizações do setor metalmecânico 

por meio de um estudo de caso múltiplo verificou que as redes de relacionamento foram 

citadas como uma das estratégias de aprendizagem utilizadas por eles diante de experiências 

de disjunção. 

 A partir dessas pesquisas conclui-se que independente do nível gerencial que se ocupa e 

do setor que se atua, a interação social, principalmente com pessoas experientes, contribui 

muito para a aprendizagem da função. 

 

 

3.2.2 O destaque da Experiência  

 

 

Os estudos qualitativos de Murray (1993), Silva, Rebelo e Cunha (2003), Leite, Godoy e 

Antonello (2006), e o quantitativo de Leite (2009), destacaram a importância da experiência 

no processo de aprendizagem gerencial, conforme apresentado a seguir: 

Murray (1993), em entrevistas semi-estruturadas com vinte enfermeiras e em análise de 

documentos, verificou que uma das abordagens informais de aprendizagem utilizadas por  

elas para seus desenvolvimentos ao tornaram-se gerentes de primeira linha em um hospital, 

foi a experiência.  

Silva, Rebelo e Cunha (2003), utilizando a fenomenologia hermenêutica em uma pesquisa 

realizada com dois gerentes do setor de telecomunicações, identificaram que havia cinco 

dimensões das experiências vivenciadas por eles que influenciaram em seus aprendizados 

como gerentes, sendo elas: a família, a escola, a comunidade, a vida como empregado e como 

gerente.  

Leite, Godoy e Antonello (2006), em entrevista semi-estruturada com sete gerentes gerais 

de agências, de quatro a cinco dos maiores bancos privados de varejo nacionais, verificaram 

que tanto as experiências marcantes como as corriqueiras contribuíram para a aprendizagem 

deles nessa função. 
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Leite (2009), ao aplicar 140 questionários com a população de gerentes gerais de agência 

do Banco do Brasil no estado do Ceará, realizou um levantamento e mapeamento das 

competências requeridas pelo banco. Ela identificou que haviam competências desenvolvidas 

por meio da experiência, que existia uma lacuna entre essas competências e as requeridas pelo 

Banco, e concluiu que a aprendizagem experiencial contribuiu em 81% para o 

desenvolvimento das requeridas. 

De acordo com os estudos apresentados, pode-se verificar que tanto as experiências 

marcantes como as corriqueiras contribuem para a aprendizagem gerencial. As dimensões de 

experiências vividas com a família, a escola, o dia-a-dia como gerente e empregado podem 

também influenciar nessa aprendizagem e ainda, a aprendizagem pela experiência contribui 

para o desenvolvimento de competências gerenciais. 

 

 

3.2.3 O uso da Reflexão, de Estratégias e da Prática 

 

 

O estudo de Murray (1993), de Harback (2000), de Lucena (2006), de Brandão e Borges-

Andrade (2009) e de Santos et al. (2010) relatou o uso da reflexão no processo de 

aprendizagem de gestores. 

Ainda no estudo de Santos et al. (2010) e no de Lucena (2006) e Osbi (2007), foi 

verificado, respectivamente, a utilização de algumas estratégias de aprendizagem, e a 

importância da prática no processo de aprendizagem, conforme apresentação a seguir: 

Murray (1993), no estudo citado na seção anterior, verificou também como abordagens de 

aprendizagem mais utilizadas pelas enfermeiras para seus desenvolvimentos ao tornaram-se 

gerentes de primeira linha, a aprendizagem em ação e a reflexão para resolver problemas e 

tomar decisões. 

Harback (2000), na pesquisa qualitativa do tipo fenomenologia realizada com um 

executivo, seus pares, subordinados, supervisores e mentores dentro do contexto do negócio, 

verificou que o aprendizado do executivo requeria um ambiente que nutrisse a reflexão. Esse 

aprendizado, ocorrido entre os períodos de performance, era mais propenso a ser reflexivo, a 

confiança era um pré-requisito para a rápida aprendizagem e a figura de um tipo de mentor 

era crucial para a reflexão durante os períodos nos quais a intensa performance era requerida. 

O estudo de Lucena (2006), Osbi (2007) e de Brandão e Borges-Andrade (2009) já citados 

na seção “Interação”, apresentaram também como resultados/estratégias de aprendizagem dos 
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gestores, a execução e reflexão das atividades diárias, a aplicação prática e a reflexão 

extrínseca e intrínseca, respectivamente. 

A pesquisa de Santos et al. (2010), igualmente citada na seção “Interação”, apresentou a 

reflexão sobre as experiências de disjunção e as comunidades de prática também como 

estratégias de aprendizagem utilizadas pelos executivos. 

Portanto, de acordo com os estudos anteriores, pode-se verificar que, independentemente 

do setor de atuação e do nível gerencial ocupado, a reflexão sobre as atividades exercidas é 

fundamental à aprendizagem dos gestores. 

Outro fator de extrema importância para que essa aprendizagem ocorra é a necessidade de 

que o ambiente organizacional proporcione espaços à reflexão e ferramentas que a estimulem. 

A aprendizagem em ação, como a aplicação prática e as comunidades de prática também 

são abordagens/estratégias que contribuem à aprendizagem gerencial. 

 

 

3.2.4 A Tentativa e Erro e a Observação 

 

 

O estudo de Murray (1993), de Troyan (1995), de Leite e de Godoy e Antonello (2006), 

todos de cunho qualitativo, trazem a tentativa e erro como uma forma de aprendizagem 

gerencial. A observação também foi citada como forma de aprendizagem gerencial no estudo 

qualitativo de Leite, Godoy e Antonello (2006) e de Didier e Lucena (2008), conforme 

informações a seguir: 

A pesquisa de Murray (1993) já citada nas seções anteriores, também apresentou a 

tentativa e o erro como abordagem de aprendizagem utilizada pelas enfermeiras para seus 

desenvolvimentos.  

Troyan (1995), em um estudo de caso, realizou doze entrevistas com enfermeiras gerentes 

de um hospital, analisou os incidentes críticos e os documentos. Com base nisso, verificou 

que o método de tentativa e erro, o role modeling e o coaching com o supervisor foram as 

ferramentas que facilitaram o processo de aprendizagem informal de gestão dessas 

enfermeiras. 

O estudo de Leite, Godoy e Antonello (2006), apresentado na seção “Experiência”, cita 

que as formas com maior ênfase na aprendizagem dos gerentes pesquisados foram a 

observação e a aprendizagem por tentativa e erro. 
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A pesquisa de Didier e Lucena (2008), detalhada na seção “Interação”, citou que os 

gerentes também aprendiam observando as preferências dos hóspedes. 

Como conclusão, pode-se perceber que em diferentes setores de atuação, a tentativa e o 

erro e a observação são métodos utilizados para a aprendizagem de gestores e de suas 

funções. 

De acordo com esse resultado surgem algumas indagações: Será que todos os setores de 

atuação e níveis hierárquicos permitem o uso da tentativa e erro como método de aprendizado, 

sem colocar em risco as pessoas e o negócio? 

A organização não poderia ter utilizado outro método ou estratégia de aprendizagem para 

que o “risco de erro” não precisasse acontecer? Quais erros levaram à aprendizagem desses 

gestores e que aprendizagens eles geraram? 

 

 

3.2.5 O que e Por que aprendem. 

 

 

Alguns estudos realizados em diversos setores buscaram compreender, identificar e 

verificar o que os gerentes aprendem em seus contextos, por que eles aprendem suas funções 

(gatilhos) e o que é necessário para continuidade de seus aprendizados e sucesso. 

Dois estudos relacionaram, inclusive, fatores estratégicos e de comportamento moral, com 

o aprendizado gerencial. 

Em relação aos estudos mais voltados a questão do por que os gerentes aprendem, o 

estudo qualitativo, conduzido por Moraes, Silva e Cunha (2004) com cinco executivos de um 

hospital, utilizando o estudo de caso e entrevistas em profundidade, identificou que sua 

aprendizagem mediava-se pelo contexto organizacional e social, como também pela mudança 

de consciência. 

Já a pesquisa qualitativa conduzida por Lucena (2007) com doze gerentes-proprietários de 

pequenas empresas do setor de varejo de vestuário de Florianópolis, verificou que eles 

aprendiam devido à existência de certas demandas em seus ambientes de trabalho, tais como a 

necessidade de enfrentar a competição ou de obter determinado conhecimento. 

E o estudo também qualitativo, tipo estudo de caso, de Rambo e Godoi (2006), onde 

foram realizadas entrevistas em profundidade com um grupo de diretores e coordenadores de 

uma Instituição de Ensino Superior, confirmou segundo Kohlberg, que o desenvolvimento 
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moral dos participantes relacionava-se com suas estruturas cognitivas e com suas capacidades 

de aprender. 

Quanto aos estudos voltados à questão de o que os gerentes aprendem, o estudo de caso 

qualitativo, conduzido por Melo e Lucena (2007) com dez gerentes de agências da CEF do 

Recife, verificou-se que eles aprenderam e desenvolveram em seus ambientes de atuação, 

habilidades operacionais importantes ao desenvolvimento de suas tarefas, a saber: 

administração financeira e interpretação de processos jurídicos, habilidades relacionadas à 

comunicação com outras pessoas do ambiente de trabalho e questões ligadas à conduta 

pessoal (ética, honestidade, responsabilidade e humildade). 

A pesquisa qualitativa de Closs e Antonello (2009), no qual os dados foram coletados com 

entrevistas sobre a história de vida de sete gestores de diferentes formações e de setor de 

atuação, verificou que seus aprendizados associados ao contexto de mercado global foram: 

domínio do idioma inglês, entendimento e aceitação de outros valores, compreensão de 

semelhanças e diferenças organizacionais em contextos diversos, importância de estar 

conectado a outros mercados e necessidade de desenvolver novos arranjos familiares. 

Em relação às mudanças políticas, econômicas e sociais ocorridas no Brasil foram: 

conhecimento de novas técnicas e modismos gerenciais, contínuas adaptações, 

autoconhecimento e criação e síntese de novas ideias. 

E em relação ao surgimento de novas tecnologias foram: aprender a filtrar e priorizar, 

dosar o seu uso e estabelecer limites entre vida pessoal, familiar e profissional. 

A pesquisa qualitativa conduzida por D’Amélio e Godoy (2009) no qual foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com quinze gestores atuantes de diferentes formações 

profissionais em uma empresa do setor de saneamento ambiental, identificou que houve ao 

longo de suas carreiras o desenvolvimento de competências gerenciais do modelo de 

Cheetham e Chivers (2005), demonstrando sua aplicabilidade na realidade brasileira. 

Moura e Bitencourt (2006) também por meio de pesquisa qualitativa, tipo estudo de caso, 

conduzida com diretores e gerentes em um laboratório de análises clínicas de médio porte, 

verificou que as orientações estratégicas adotadas pela empresa em diferentes momentos, 

geraram necessidades de desenvolvimento de competências cognitivas, funcionais, 

comportamentais e éticas. 

E, no caso da pesquisa quantitativa conduzida por Mangan e Christopher (2005), foram 

identificadas quais competências gerenciais são necessárias à continuidade e sucesso futuro na 

área de logística, conforme apresentação a seguir. 
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Foram ouvidos acadêmicos e gerentes responsáveis pelo desenvolvimento de profissionais 

da área de logística, estudantes e participantes de programas de desenvolvimento também 

nesta área e responsáveis pelas corporações que pagam por esse desenvolvimento. 

Como resultado, verificou-se a necessidade de desenvolvimento de competências de 

análise, de relacionamento interpessoal, de liderança e de gestão de mudança para a 

construção de uma ponte entre as capacidades atuais e as requeridas para o sucesso futuro 

nessa área. 

     Portanto, pode-se verificar que mudanças ou desafios enfrentados pelos gestores, 

independente de suas origens, são os impulsionadores do processo de aprendizagem, seja de 

ordem técnica, estratégica e/ou pessoal. E que, quanto maior o desenvolvimento moral dos 

gestores, maior e/ou melhor será o seu aprendizado. 

    Por último, verificou-se também que, independente do setor trabalhado, competências 

cognitivas, funcionais, éticas e comportamentais, como análise, relacionamento interpessoal, 

liderança, gestão da mudança, são necessárias à continuidade do desenvolvimento gerencial. 

 

 

3.3 A aprendizagem no trabalho 

 

 

    Os estudos encontrados sobre o processo de aprendizagem gerencial estão embasados, 

quase que na totalidade, em teorias que apresentam a aprendizagem como parte dependente de 

características do indivíduo, da interação dele com o outro, ou com alguma tarefa. 

    Esses estudos não consideram as influências do ambiente no qual o indivíduo está inserido, 

como nesse caso, o local de trabalho. 

    Partindo do princípio que o local de trabalho pode proporcionar e, mais ainda, estimular a 

aprendizagem de seus colaboradores com suas características pessoais, é que se resolveu 

utilizar o modelo de Aprendizagem no Trabalho, de Illeris (2004; 2007). 

    Este modelo procedeu de teorias de outros autores e da junção dos dois modelos de 

aprendizagem de Illeris: o de aprendizagem mais geral apresentado em 2002 no livro “As três 

dimensões da aprendizagem”, e o modelo de Aprendizagem no Trabalho de 2004, conforme 

explicações a seguir. 

     O modelo de aprendizagem mais geral representando na figura 4 inclui o processo de 

interação social da aprendizagem com uma seta vertical dupla entre o indivíduo e seu 
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ambiente. O ambiente é colocado na base (no nível social) e o indivíduo no topo (no nível 

individual). 

     No nível individual encontrava-se também o processo de aquisição psicológica com uma 

seta dupla na horizontal entre o aspecto do conteúdo de aprendizagem (relacionado aos 

conhecimentos e habilidades) e o aspecto dinâmico (relacionado às motivações e emoções). 

     As setas duplas formam um triângulo com um vértice baixo para o nível social e dois 

ângulos na parte superior, no nível individual, constituídos pelo conteúdo e pelos elementos 

dinâmicos, sendo respectivamente, responsáveis pelo processamento e pela aquisição. 

     Este modelo procura passar a mensagem que a aprendizagem humana era sempre 

composta de dois processos co-determinantes e incluía três dimensões: a social, os conteúdos 

de aprendizagem e as dinâmicas de aprendizagem. 

 

 

Figura 4: Os Processos e Dimensões da Aprendizagem 
Fonte: Illeris (2004 p. 436), traduzido pela autora 

 

          O processo de interação que acontece constantemente (seta dupla na vertical) 

desenvolve um fluxo contínuo de estímulos no qual a aprendizagem no trabalho é alcançada 

geralmente por opiniões, explanações, padrões de comportamento, impressões e percepções 

no qual os empregados recebem em quantidades e por caminhos diferentes (ILLERIS, 2002). 

     O ponto principal para a aprendizagem é focado nos caminhos onde a vida no trabalho ou a 

comunidade de prática é direcionada para o processo de aquisição individual (a seta dupla na 

horizontal). Portanto, na figura 5, as linhas pontilhadas em transição entre as setas duplas, na 
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área relacionada à vida no trabalho, e paralela ao campo de prática no trabalho, podem ser 

chamadas de identidade individual do trabalho. 

     Identidade é sempre individual e biográfica, relacionada a uma experiência individual e a 

identidade social está relacionada a uma comunidade social. Dessa maneira, o modelo 

apresentado na figura 4, quando relacionado à vida no trabalho, deve ser transcrito na figura 

5. 

     O ponto central deste modelo está relacionado ao fato de que os impulsos de aprendizagem 

ligados à vida no trabalho são influenciados, por um lado, pela identidade no trabalho que está 

sempre no nível individual e, por outro lado, pela influência e desenvolvimento da identidade 

básica do indivíduo, direcionando-o aos pensamentos e ações.  

     Sendo assim, o lado individual da aprendizagem no trabalho, é moldado pelo lado social e 

pela prática, conforme demonstrado na figura 5 (ILLERIS, 2004). 

 

 

Figura 5: Aprendizagem e Identidade no Trabalho 
Fonte: Illeris (2004 p. 437), traduzido pela autora 

 

          O Modelo de Aprendizagem de Illeris (2002) é mencionado por Merriam (2007) como 

sendo um modelo focado no processo de aprendizagem onde três dimensões são envolvidas: a 

cognição, a emoção e a sociedade/ambiente. 
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Figura 6: O Processo de Aprendizagem e suas Dimensões 
Fonte: Modelo de Illeris (2004) apresentado por Merriam (2007 p. 98) e traduzido pela autora 

 

     Conforme figura 6, a dimensão da cognição, controlada pelo sistema nervoso central, 

envolve conhecimentos e habilidades, enquanto que a dimensão emocional consiste nos 

sentimentos e motivações que serão influenciados e desenvolvidos durante o aprendizado.  

     Essas duas dimensões fazem parte do processo interno que interage simultaneamente para 

a aquisição de conhecimentos e habilidades. 

     A sociedade ou o ambiente fazem parte da dimensão da interação com o outro durante o 

aprendizado, como a participação, a comunicação e a cooperação, servindo de uma integração 

pessoal em comunidades e sociedades e, construindo a sociabilidade do aprendiz. O 

aprendizado sempre acontecerá dentro da sociedade ou do contexto social que se vive e neste 

contexto a interação moldará o aprendizado. 

     O processo de aprendizagem pode ser estimulado por um dos cinco estímulos apresentados 

a seguir, chamados de matérias-primas. Merriam (2007) cita a recomendação de Illeris para 

que eles não sejam usados de forma separada, mas de forma que um ou outro esteja mais ou 

menos presente ou mais evidente de acordo com a situação: 
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1. Percepção – quando o mundo ao redor parece para o indivíduo como uma impressão 

de totalidade não mediada; 

2. Transmissão – quando alguém passa uma informação ou transmite um específico 

senso de impressão ou mensagens; 

3. Experiência – quando se pode incluir percepção e transmissão, uma atividade 

particular na qual o aprendiz não está simplesmente recebendo, ele também atua para 

se beneficiar da interação; 

4. Imitação – ocorre quando o aprendiz tenta imitar ou modelar outras ações 

5. Atividade ou Participação – quando o aprendiz está engajado em uma atividade 

direcionada pelos seus objetivos e participa com outros em uma comunidade de 

prática. 

     Merriam (2007) descreve que um dos pontos positivos deste modelo é o fato de ele 

contemplar a dimensão emocional e social, ser simples e compreensível. 

     Estes fatos fazem com que ele possa ser aplicado em qualquer tipo de atividade para a 

educação de adultos, pois no processo de aprendizagem de adultos, a dimensão cognitiva e a 

emocional estarão sempre envolvidas e a atividade de aprendizagem será sempre influenciada 

pela interação social do aprendiz com o professor ou instrutor e com os demais colegas. 

     O modelo de Aprendizagem no Trabalho de Illeris (2004) tem como base os conceitos: 

Ambiente de Aprendizagem e Processo de Aprendizagem. A aprendizagem acontecendo 

mediante encontro de um ambiente de trabalho de aprendizagem, e a maneira como os 

empregados aprendem. 

     Illeris cita que segundo Jorgensen e Warring (2001), um ambiente de trabalho de 

aprendizagem é aquele que proporciona oportunidades de aprendizado por meio de materiais 

e contatos sociais; o processo de aprendizagem dos empregados é entendido como a vida dos 

indivíduos em um processo de aprendizagem contínuo e construído pelas experiências prévias 

que direcionam os planos e perspectivas futuras. 

     O processo de aprendizagem dos empregados é fundamental para o aprendizado que eles 

ou os grupos terão nos ambientes de aprendizagem. 

     A aprendizagem acontece, então, entre a dinâmica do processo de aprendizagem dos 

empregados, as comunidades do ambiente de trabalho e o sistema técnico-organizacional, 

conforme apresentado na figura 7. 

 



41 

 

AMB. APRENDIZAGEM 

TÉCNICO-ORGANIZACIONAL 

- Divisão do trabalho e do conteúdo 

do trabalho 

- Autonomia e aplicação de 

qualificações 

- Possibilidades de interação social 

- Tensão e estresse 

AMB. APRENDIZAGEM SOCIO 

CULTURAL 

 

- Comunidades de trabalho 

- Comunidades Culturais 

- Comunidades Políticas 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO EMPREGADO 

 

- Experiência do Trabalho 

- Educação e Treinamentos 

- Conhecimento Social 

APRENDIZAGEM 

NO TRABALHO 

 

 

Figura 7: O Modelo de Aprendizagem no Trabalho 
Fonte: Illeris (2004 p. 432), traduzido pela autora. 

 

     Os três pontos do modelo, apresentados na figura 7, estão baseados nos componentes 

principais da aprendizagem no ambiente de trabalho: 

 O ambiente de aprendizagem técnico-organizacional 

 O ambiente de aprendizagem sócio-cultural 

 O processo de aprendizagem dos empregados 

     A divisão entre os dois lados do ambiente de aprendizagem é importante porque 

essencialmente diferentes dinâmicas determinam o desenvolvimento em cada um deles. 

     Primeiramente, em relação ao ambiente técnico-organizacional, condições tecnológicas e 

de mercado é que determinam as condições de aprendizagem. Quanto ao ambiente de 

aprendizagem social, principalmente a parte social e cultural é que são muito importantes para 

as possibilidades de aprendizagem. 

     Contudo, o ambiente de aprendizagem somente compromete a estrutura de aprendizagem 

quando não há interação entre o empregado e seu ambiente de aprendizagem. Por esta razão é 

necessário analisar o conhecimento, as experiências e as perspectivas futuras do empregado, 

de preferência para entender o dinamismo do encontro entre o ambiente de aprendizagem e o 

processo de aprendizagem. 
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     Os elementos individuais do modelo funcionam em uma relação dinâmica um com o outro. 

     Do mesmo modo é também citado que a aprendizagem no ambiente de trabalho deve ser 

entendida como uma relação dinâmica entre os diferentes elementos. 

     O ambiente de aprendizagem técnico-organizacional e social no local de trabalho deve ser 

entendido como uma conexão de matérias estranhas ao ambiente individual de trabalho, como 

por exemplo, o mercado, as condições político-institucionais, sociais e culturais da sociedade. 

     Neste modelo, cada um dos três elementos é descrito por algumas características que são 

importantes para a aprendizagem, ao mesmo tempo a enfatizam em diferentes maneiras que 

são relacionadas em um contexto social amplo. 

     O processo de aprendizagem é caracterizado pelas experiências individuais do 

colaborador, pela posição dele na sociedade, e pelos ambientes que são formados pelas 

condições sociais. 

     Ainda observando o modelo verificam se na sua construção, os três elementos em 

constante interação, sendo que há dois tipos de interação envolvida. 

     No nível social e ambiental, na base do modelo, há uma mistura de dois tipos de ambiente 

e na dimensão vertical do modelo há uma constante interação entre esta mistura e o processo 

de aprendizagem individual.  

     O lugar onde estas duas principais interações se encontram pode ser chamado de área da 

prática de trabalho, e é o lugar onde a aprendizagem é desenvolvida. 

     Portanto, Illeris (2004) cita que a aprendizagem no local de trabalho é inevitável, direta ou 

indiretamente, e que é influenciada pela organização do trabalho e pelas funções na sociedade. 

     Sendo assim, a figura 8 demonstra o modelo para as Condições de Aprendizagem no 

Trabalho. 
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Figura 8: As condições de Aprendizagem no Trabalho 
Fonte: Illeris (2004 p. 433), traduzido pela autora 

 

     Por meio deste modelo, Illeris tenta ilustrar que a aprendizagem que acontece no trabalho 

tem origem nas condições técnico-organizacionais e sociais nas quais os empregados estão 

envolvidos e eles são sempre fundamentalmente influenciados pela posição e função dele no 

trabalho e na sociedade em questão. 

     Para a caracterização desse conceito, Illeris se baseou em Bourdieu (1998) e em Lave e 

Wenger (2005), que citam que a prática de trabalho é constituinte da consciência humana, da 

identidade e da aprendizagem. 

     De forma tradicional, a aprendizagem tem sido definida como um processo no qual um 

indivíduo adquire conhecimentos, habilidades e possivelmente atitudes e opiniões e, 

profissionalmente, ela tem sido considerada como pertencente ao campo da psicologia 

cognitiva, juntamente com áreas do sentido, da razão e da memória.  

      Illeris (2004) descreve que esse ponto de vista tem sido questionado, recentemente, por 

vários estudiosos pelo fato deles considerarem a aprendizagem, fundamentalmente, como um 

processo social que acontece na interação de pessoas, como as comunidades de prática 

(LAVE; WENGER, 2005), que de uma maneira mais geral, são chamadas por Gergen (1994) 

de visão de construção social. 

     Outros estudiosos também questionam se a habilidade de aprender é uma habilidade 

exclusiva de indivíduos ou se grupos, corporações, organizações e nações também possuem 

essa habilidade (ILLERIS, 2004). 
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     Illeris (2004) descreve que o conceito abordado leva a conclusões erradas, porque a 

aprendizagem humana sempre envolve os dois elementos ao mesmo tempo, ou seja, a 

interação social entre o indivíduo e seu ambiente. 

     O indivíduo recebe muitas influências ou impulsos os quais ele deve absorver por meio da 

interpretação psicológica e do processo de aquisição, e a aprendizagem acontece somente se 

ambos os processos de interação e de aquisição estiverem ativos. 

     O autor ainda afirma que sempre haverá uma forma direta ou indireta de interação, 

sociabilidade e coletividade envolvida no processo de aprendizagem. 

     Portanto, mesmo quando um indivíduo está sozinho em uma situação, as influências 

recebidas do ambiente são socialmente co-determinantes, e mesmo quando essas influências 

são derivadas de uma leitura, de uma mídia eletrônica, de imagens, etc., uma ou mais formas 

de interação/aprendizagem estão indiretamente presentes. 

     Outro fato importante citado por Illeris (2004) com base em Lave e Wenger (2005), é que 

toda aprendizagem é situada, acontece em uma especifica situação ou contexto e sempre terá 

uma referência com a aprendizagem social ou com a dimensão social da aprendizagem. 

     Somente em contextos muito específicos, pode-se falar em aprendizagem coletiva, sendo  

definida assim quando vários indivíduos estão envolvidos, ao mesmo tempo, em uma 

determinada situação. 

     Illeris (2004) também cita que a aprendizagem humana envolve complicados padrões de 

motivação, compreensão, como emoções, bloqueios, defesa, resistência, consciente e 

subconsciente.  

     Ele conclui que é fundamental que os elementos racionais e emocionais em sentido mais 

amplo, estejam envolvidos no aprendizado e que os fenômenos psicológicos, como esses 

bloqueios, distorções, resistência e outros similares possam desempenhar um papel importante 

no processo de aprendizagem. 

     Posteriormente, Illeris (2004) propôs um Modelo Holístico, figura 9, que combinava os 

dois modelos apresentados anteriormente: o modelo de aprendizagem mais geral, apresentado 

em 2002, e o modelo de Aprendizagem no Trabalho, apresentado em 2004. 
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Figura 9: Modelo holístico de aprendizagem no trabalho 

Fonte: Illeris (2004 p. 438), traduzido pela autora 

 

A junção se deu pela construção da superposição dos dois modelos/triângulos 

apresentados. 

O modelo de aprendizagem mais geral (aprendizagem e identidade no trabalho), de 2002, 

com sua base no nível individual e o ângulo para baixo, no nível social. 

O segundo modelo apresentado (as condições para aprendizagem no trabalho), de 2004, 

com sua base no nível social e ambiental, e o terceiro ângulo apontado e ligado ao processo de 

aprendizagem dos empregados, no nível individual acima. 

Illeris (2004) ressalta, então, que há uma condição fundamental de que os dois modelos 

tentam distinguir e conectar o nível individual e social da aprendizagem no trabalho, quando 

retratam a impressão de que a conexão entre os dois níveis é de natureza externa e mecânica. 

Entretanto ele também afirma que este não é certamente o caso. 

O autor enfatiza que no mundo real há uma dialética entre o subjetivo e o objetivo, que o 

ambiente objetivo está presente na experiência subjetiva e nos entendimentos, e que o mesmo 

é simultaneamente marcado pelas percepções e ações subjetivas. E ainda acrescenta, com base 
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em Berger e Luckmann (1969), que é uma questão de processos integrados de subjetivação e 

socialização em uma interação contínua e que só podem ser desembaraçados analiticamente. 

Portanto, o modelo captura a dialética pela sobreposição entre os dois triângulos e seus 

elementos principais: a identidade do trabalho, do primeiro modelo, a prática no trabalho, do 

segundo modelo. 

É na sobreposição desses elementos que a interação acontece. Também é neste local que 

acontecem os fatores mais importantes da aprendizagem no trabalho e onde a identidade dos 

empregados influencia e desenvolve as comunidades de prática, que por sua vez formam a 

identidade individual de trabalho. 

Tudo que é feito no trabalho, passa da aprendizagem técnica-organizacional pelo ambiente 

de aprendizagem sócio-cultural, concentrado na prática do trabalho.  Da mesma maneira, as 

diferentes dimensões da aprendizagem em conexão com o trabalho, coletam as identidades de 

trabalho dos aprendizes (ILLERIS, 2004). 

Portanto, não importa quais influências estejam presentes no espaço de aprendizagem, se 

estão ligadas ao desempenho da tarefa em si, ao local de trabalho ou à vida profissional em 

geral. 

Estas influências são marcadas pela prática de trabalho que os aprendizes experienciam e 

que são parte, e são filtradas pela identidade individual do trabalho dos aprendizes. Ao mesmo 

tempo, elas influenciam a percepção comum do empregado e a relação de tudo que acontece 

no ambiente de trabalho. 

Illeris (2004) também destaca que ao redor dessa área de sobreposição, podem ocorrer 

aprendizagens periféricas, mais gerais e menos relacionadas à natureza do trabalho. 

Sendo assim, do lado esquerdo do modelo, percebe-se que o ambiente de trabalho é 

também um espaço para a aquisição de entendimentos técnico-práticos e habilidades 

relacionadas ao trabalho. E do lado direito, percebe-se que ele é também um espaço onde 

ocorre aprendizagem pessoal, social e cultural, não necessariamente ligada à essência do 

trabalho. 

Como as conexões verticais do modelo não são possíveis de serem feitas nem à direita e 

nem à esquerda, verifica-se que a aprendizagem ocorrida é situada, ou seja, é marcada por 

fatos que ocorrem em um determinado lugar. E se o aprendizado for mais de natureza 

transversal, implicando os dois lados do modelo, por necessidade ele se direcionará mais para 

o campo central. 
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Em 2007, Illeris fez algumas atualizações no modelo mais geral, das Três Dimensões da 

Aprendizagem e por consequência, no modelo da Aprendizagem no trabalho, conforme 

apresentadas a seguir: 

 

 Em relação à Dimensão Conteúdo, que também é nomeada de Incentivo, ele cita que ela 

está relacionada ao processo de aquisição individual e ligada às coisas que aprendemos, 

como os conhecimentos, os entendimentos e as habilidades, chamando-a de cognitivismo 

ou orientação do conhecimento. 

 

     Ele ainda acrescenta que a aquisição tem sempre a Dimensão do Incentivo, abrangendo a 

motivação, a emoção e a vontade, palavras-sinal que mobilizam a energia mental para a 

aprendizagem.  

     O engajamento para essa mobilização acontece como forma de manter o equilíbrio mental 

e físico, desenvolvendo a sensibilidade em relação a si próprio e ao ambiente por meio dessa 

dimensão. Como exemplo, ele cita que um novo entendimento ou uma melhora de habilidade 

altera o padrão emocional, o motivacional e o da vontade. 

 

 Em relação à Dimensão Social, também nomeada Societal, ele cita que a mesma está 

relacionada ao processo de interação entre o indivíduo e seu ambiente e que possui dois 

níveis: um onde a interação social é situada (escola, grupo de trabalho) e outro se dá num 

nível societal geral que estabelece as premissas para a interação. 

 

     Neste caso, as palavras-sinal são: ação, comunicação e cooperação, elementos importantes 

na troca e relação com o ambiente. A conexão com esses elementos promovem a integração 

individual em relevantes contextos sociais e comunidades, sendo, portanto, por intermédio 

desta dimensão de interação que se desenvolve a sociabilidade do aprendiz. 

 

     Ele novamente relata que a aprendizagem envolve essas três dimensões, as quais devem 

ser sempre consideradas para verificar se o entendimento ou análise de uma situação de 

aprendizagem é adequado. 

 

     Como conclusão, ele cita que a Dimensão do Conteúdo e do Incentivo são ativadas 

simultaneamente de forma integrada pelos impulsos do processo de interação entre o 

indivíduo e seu ambiente. 
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     Pelo modelo das Três Dimensões da Aprendizagem, Illeris (2007) apresenta a figura 10 

referindo-se à amplitude e diversidade do aprendizado, colocando a atender a demanda da 

sociedade moderna como uma Competência de Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10: Aprendizagem como Desenvolvimento de Competência 
 Fonte: Illeris (2007 p. 28), traduzido pela autora 

 

Assim como no Modelo apresentado na figura 10, Illeris (2007) acrescentou 

especificações sobre a aquisição do conhecimento na Dimensão Conteúdo e também na 

Dimensão do Incentivo. Da mesma forma, essas atualizações foram realizadas no Modelo 

Holístico da Aprendizagem no Trabalho.  

Outros aspectos constantes desse modelo foram mais detalhados também, conforme 

abaixo: 

 

 Dimensão: Ambiente de aprendizagem técnico-organizacional: relacionada às 

qualificações requeridas pelo ambiente de trabalho, como o sistema técnico-

organizacional que inclui os conteúdos e as divisões de trabalho, as oportunidades de 

autonomia e uso de qualificações, as possibilidades de interação social e a extensão da 

pressão sobre os trabalhadores. 
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 Ambiente de Aprendizagem Sócio-Cultural: preocupa-se com os grupos sociais e 

processos no local de trabalho, como as normas, os valores, e contempla comunidades de 

trabalho, comunidades culturais e comunidades políticas. 

 

 Processo de Aprendizagem dos Empregados: preocupa-se com a consciência, socialização 

prévia e situação dos empregados, além das perspectivas futuras. Abrange a experiência 

profissional, educacional e o conhecimento social. 

 

Illeris (2007) cita que o modelo apresentado tem como base estabelecer uma abordagem 

focada na relação entre o empregado e seu ambiente de trabalho, proporcionando ao 

empregado um desenvolvimento e, por consequência, um melhor desempenho.  

Ao considerar o ambiente de trabalho um local que proporciona diversos aprendizados aos 

empregados durante o desempenho de suas tarefas, Illeris (2007) cita que as organizações 

deveriam desenvolver de forma estruturada, ambientes voltados à aprendizagem, sendo essa a 

ideia de “Aprendizagem Organizacional” e “Organizações de Aprendizagem”.  

     O autor cita que, dessa maneira, o risco do aprendizado incidental diminui, principalmente 

se junto a esse ambiente orientado à aprendizagem, forem desenvolvidos grupos auto-

dirigidos, projetos e programas de aprendizagem em ação.  

     Outras ferramentas podem ser disponibilizadas em conjunto à aprendizagem 

organizacional para se atingir medidas de aprendizagem no trabalho, como instrução de outros 

colegas, de um mentor ou treinador, de especialistas no assunto, atividades de treinamento 

ligadas ao trabalho e também por meio de medidas mais gerais como as trocas de experiências 

com redes internas ou externas, e os job exchange ou rotation (ILLERIS et al., 2004 apud 

Illeris, 2007). 

 

 

3.4 A Aprendizagem Formal e Informal 

 

 

     Segundo Marsick e Watkins (2001), a aprendizagem formal é aquela patrocinada por uma 

instituição e que ocorre dentro da sala de aula, de maneira estruturada. Por outro lado, a 

aprendizagem informal também ocorre em instituições, porém não dentro de salas de aula e de 

maneira estruturada, normalmente ela é controlada pelo próprio aprendiz e pode ser 

incentivada pelas organizações. 
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     As autoras também definem que aprendizagem incidental é um subproduto de alguma 

atividade, como o cumprimento de alguma tarefa, a interação interpessoal e a experimentação 

do erro. Destacam que esse modo de aprendizagem nem sempre ocorre de forma consciente. 

     A origem do modelo de Marsick e Watkins (2001) sobre a aprendizagem informal e 

incidental foi revista por elas em 1990. Durante estas revisões, foi visto que sua origem está 

ligada a conceitos relacionados à Aprendizagem Experiencial (BOUD; COHEN; WALKER, 

1993; KOLB, 1984); à Aprendizagem auto-dirigida (CANDY, 1991; KNOWLES, 1950); à 

Aprendizagem na Ação, uma variação da Aprendizagem Experiencial (REVAN, 1982); à 

Ciência da Ação (ARGYRIS; SCHÖN, 1974, 1978); e à Reflexão em Ação (SCHÖN, 1993). 

     Nessa revisão, as autoras também identificaram várias pesquisas realizadas com esse foco, 

com vários tipos de indivíduos e ambientes, a saber: gerentes-proprietários de pequenas 

empresas na Romênia, pequenas incubadoras, professores etc. Elas aprenderam que as 

organizações podem providenciar diferentes incentivos para a aprendizagem, tais como: 

tutoriais e recursos disponibilizados em materiais referenciados da biblioteca, assinaturas de 

jornais profissionais, cursos em vídeo e cursos em computadores. 

     Além disso, o fato de a organização encorajar a aprendizagem colaborativa também foi 

muito citado por elas, inclusive em outros trabalhos. 

     Marsick e Watkins (2001) citam também que, segundo revisões sobre aprendizagem 

informal realizadas por Marsick e Volpe (1999), concluiu-se que a aprendizagem informal 

pode ser caracterizada pela integração com rotinas diárias, pelo disparo de solavancos internos 

e externos, pela baixa consciência, pelo acaso e oportunidade, pelo processo indutivo da 

reflexão e ação e pela ligação de aprendizagem dos outros. 

     O modelo de aprendizagem informal e incidental desenvolvido por Marsick e Watkins em 

1990 e modificado por Cseh juntamente com elas no mesmo ano, foi baseado nos 

pensamentos de Dewey (1938), de Argyris e Schön (1974; 1978) e de Mezirow (1991), todos 

apresentados na figura 11 (MARSICK; WATKINS, 2001). 
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Figura 11: Modelo de Aprendizagem Informal e Incidental  
Fonte: Marsick e Watkins (2001 p. 29) e traduzido pela autora 

 

O círculo no centro representa as crenças de que a aprendizagem acontece no dia-a-dia, 

trabalhando e vivendo em um dado contexto. Uma nova experiência de vida pode oferecer um 

desafio, um problema para ser resolvido, ou uma visão de um estado futuro. 

O lado de fora do círculo representa o contexto no qual a experiência ocorre. O contexto 

de aprendizagem pessoal, social, de negócio e cultural são fundamentais para influenciar a 

maneira que as pessoas interpretam a situação, como fazem suas escolhas, atuam e como a 

aprendizagem é efetuada. 

Esse modelo representa uma progressão de significados que, na prática, é muitas vezes 

mais de um fluxo e refluxo como as pessoas começam a fazer sentido de uma situação. A 

cada novo insight, elas podem voltar e questionar os entendimentos anteriores. O modelo é 

configurado em um círculo, porém suas etapas não são lineares nem necessariamente 

sequenciais. 

Nessa nova versão do modelo, Marsick, Watkins e Cseh integraram o processo de 

aprendizagem incidental porque para eles este processo acontece sempre, de maneira 

consciente ou inconsciente. Eles citam, inclusive, que a aprendizagem começa com algum 

tipo de disparo, o qual pode ocorrer por meio de um estímulo interno ou externo, sinalizando 

uma insatisfação em relação à maneira de pensar ou ser. Esse disparo ou experiência 

encontrada é sempre uma surpresa. 

Assim, a maneira como cada um vê as coisas, direciona para o que prestar atenção e como 

será visto o novo disparo. Essa estrutura é um ponto essencial deste modelo, uma vez que 

pode ser influenciada pelas lições aprendidas no fim de um ciclo de aprendizagem e mostrar 
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que as pessoas diagnosticam ou estruturam novas experiências que encontram, acessando o 

que é problemático ou desafiador nela. 

Elas comparam a nova experiência com a experiência anterior, identificam similaridades 

ou diferenças e usam suas interpretações para dar sentido ao novo desafio. 

As pessoas também refinam seus diagnósticos pela interpretação do contexto, o que 

representa um grande desafio quando as normas sociais e expectativas estão em um estado de 

fluxo, ou quando a pessoa está aprendendo algo novo. A interpretação do contexto direciona 

para escolhas sobre ações alternativas e essas alternativas são guiadas pela lembrança de 

soluções passadas e outros modelos potenciais de ação. Uma vez que a ação é tomada, a 

pessoa pode acessar os resultados e decidir se alcançou ou não os resultados esperados. 

O passo de julgar os resultados permite que a pessoa verifique as lições aprendidas e as 

utilize nos planos futuros, completando o círculo e voltando para o seu início. 

Antonello (2005) cita que segundo Watkins e Marsick (1992), a aprendizagem informal 

pode ocorrer a partir de uma experiência formalmente estruturada, com base em atividades 

específicas para este fim e por meio de processos formais de ensino. Baseada em Malcolm et 

al. (2003) ela conclui que há elementos significativos de aprendizagem formal em situações 

informais e elementos de informalidade em situações formais, sendo que os dois estão 

indissoluvelmente inter-relacionados. 

A aprendizagem informal pode ser identificada em ambientes sociais concretos e os 

conhecimentos e competências adquiridos são em grande parte resultado da participação em 

comunidades de prática (LAVE; WENGER, 2005). 

Em 2009, Marsick fez algumas atualizações ao Modelo de Aprendizagem Informal e 

Incidental, trazendo, inclusive, informações mais especificas sobre as suas origens, conforme 

apresentado a seguir: 

 

 Em relação à aprendizagem experiencial que o Modelo engloba, ela reafirma a origem em 

Dewey (1938) com o ciclo de resolução de problemas por meio do pensamento reflexivo. 

Assegura também que, em 1990, quando ela e Watkins estavam focadas no processo de 

aprendizagem individual, adicionaram estágios da aprendizagem reflexiva que 

normalmente ocorre de maneira incidental, e que por meio de coaching pode ser inclusive 

mais profunda. 

 

A disjunção do que é esperado de uma situação e o que ocorre sobre ela, direciona as pessoas 

a repensar sobre a natureza desse problema e a achar sua solução. O fato de resolver 
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problemas envolve um ou mais ciclos de tentativa e erro, e a aprendizagem ocorre durante as 

tentativas de alcançar o resultado esperado. 

 

 Em relação às aprendizagens habituais, Marsick cita que ela e Watkins baseadas em 

Argyris e Schön (1978) e em Mezirow (1985), olharam maneiras de engajar os aprendizes 

a analisar entendimentos, suposições e consequências não intencionais, enfatizando a 

intencionalidade, a consciência, a pró-atividade e a reflexão crítica como facilitadoras da 

aprendizagem informal. 

 Ela também cita que, com base em Lewin (1947), elas passaram a entender o fato de a 

aprendizagem ter base nas interações entre o indivíduo e seu ambiente. Com isso, 

posicionaram a aprendizagem dos indivíduos como dependente de contextos sociais 

maiores, no caso dos grupos, das comunidades de prática, organizações, sociedades etc. 

 

As leituras e práticas realizadas ao longo do tempo por Marsick et al. (2008), 

influenciaram seu entendimento sobre o processo de aprendizagem. Como consequência, elas 

perceberam que seu Modelo parecia linear e cognitivo, em função das emoções e sentimentos, 

enfatizando demais o significado individual sobre a interação social e a construção de 

significados, não atendendo adequadamente o papel do contexto. 

Sendo assim, Marsick (2009) cita que com base em: 

 Teorias de aprendizagem sócio-cultural; 

 Insights em Wenger (1998) e colegas, sobre comunidades de prática; 

 Trabalhos adicionais sobre aprendizagem cultural realizados por ela e Watkins, em 

2003; 

 Teoria do Net-work do Aprendiz de Poell et al. (2000), que ampliou o entendimento 

sobre o Contexto, e 

 Em uma recente revisão de teoria e pesquisas da experiência, ela juntamente com 

Watkins, Callahan e Volpe (2008), concluíram que: 

 A solução de um problema e o ciclo de aprendizagem descritos em seu modelo é 

relevante, porém não estão conectados ao fato de que os aprendizes interagem na 

busca de metas individuais e organizacionais e de que parecem ser mais auto-

motivados, auto-suficientes e auto-dirigidos em estabelecer e atingir metas e buscar 

oportunidades de aprendizagem do que cuidar do desempenho e de suas agendas 

pessoais.  
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     Elas verificaram também que, o contexto das organizações (a cultura, a estrutura, os 

processos e as práticas) desempenha um papel fundamental em incentivar ou inibir a 

motivação, o tempo, os recursos, as expectativas e as recompensas para a aprendizagem 

(MARSICK et al., 2008). 

Acrescentaram ainda outros aspectos e tentaram unificar as estruturas do Modelo de 

Aprendizagem Informal e Incidental (MARSICK, 2009), conforme descrições a seguir: 

 A Aprendizagem Informal é sempre definida em contraste com a Aprendizagem 

Formal, porém os estudos mostraram que ambas interagem por meio de importantes 

maneiras; 

 A Aprendizagem Informal pode ser estudada pela análise dos processos e atividades 

de aprendizagem, como a experimentação, a reflexão, pela prática, por ideias de 

outros, pelo erro, por meio de mentoring e coaching, dando e recebendo feedbacks ou 

conversando com colegas. Todavia, não há melhores atividades para se obter 

melhores resultados, pois estes dependem da variedade dos indivíduos, dos grupos, 

das comunidades, das organizações e dos fatores sociais; 

 É difícil ligar diretamente os resultados à aprendizagem informal, porém alguns pontos 

podem ser identificados e acessados, como por exemplo, a maneira como as crenças 

individuais afetam as escolhas e suas consequências para a ação; 

 As aprendizagens, estratégias e abordagens individuais são mediadas pelas crenças, 

valores, histórias e socialização prévia. Os estudos suportaram esse fato, mostrando 

que a intencionalidade, a proatividade e a refletividade crítica afetam a natureza da 

aprendizagem; 

 O contexto afeta as práticas e escolhas de aprendizagem, incluindo estímulos para 

aprendizagem, recursos e influências do ambiente; 

 Relacionamentos (e facilitadores ou barreiras ao engajamento de relacionamentos) são 

fundamentais na construção de comunidades de aprendizagem informal; 

 Fatores Organizacionais (liderança, estrutura, cultura, sistemas e práticas, incentivos e 

reconhecimentos) influenciam o clima para a aprendizagem e facilitam a manipulação 

ao estimular a aprendizagem informal que depende de variedades individuais ou 

atividades próprias de aprendizagem; 

 O gerenciamento do conhecimento (tecnológico e pessoal) pode se tornar uma ponte 

entre a aprendizagem informal gerada individualmente (sempre voltada a uma 

situação) e acessada por um grande número de pessoas para informações e ideias 
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sobre seu processo de aprendizagem informal. Isso ocorre quando os sistemas, as 

práticas, as estruturas, a liderança e a cultura estão em jogo. 

Em conclusão, a autora cita que com esses estudos verificou-se que aprende-se com e  

pela experiência. Que a aprendizagem individual é muitas vezes implícita ou incidental, sendo 

mais facilmente compreendida em uma análise sócio-cultural, ao se observar a interação entre 

o indivíduo e o seu meio social, histórico e cultural. Cita ainda que as pessoas podem até 

mudar esses contextos, e que são também moldadas por eles. 

 

 

3.4.1 A Aprendizagem Formal e Informal no local de trabalho 

 

 

     Decidiu-se usar os modelos de aprendizagem no Trabalho e de maneira Formal e Informal 

pelo fato da integração e convergência deles. 

     Illeris (2002; 2004) cita que a aprendizagem acontece na prática do trabalho, por meio do 

encontro do processo de aprendizagem do indivíduo com seu ambiente técnico-organizacional 

e social-cultural e é nesse local que acontece o que Marsick (2009) chama de aprendizagem 

Informal e Incidental, por meio da experimentação, reflexão, consulta com colegas e tentativa 

e erro etc. 

     Tanto Illeris (2004; 2007) quanto Marsick e Watkins (2001) e Marsick (2009) citam a 

importância das organizações incentivarem formas de aprendizagem por meio da 

disponibilidade de materiais e sistemas. 

     Além desse fato, Illeris (2004; 2007) e Marsick (2009) também destacam a importância da 

interação no processo de aprendizagem individual, o contexto sócio-cultural e o ambiente 

como influenciadores nesse processo, além das crenças, valores, histórias e socializações 

prévias do indivíduo. 

     Marsick (2009) cita que mesmo em treinamentos em sala de aula, formais, podem ocorrer 

aprendizagens informais, por meio da experimentação, reflexão, tentativa e erro e consulta 

com colegas, essas práticas de aprendizagem informal estão ligadas ao que Illeris (2004; 

2007) chama de prática do trabalho. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

    Nesta seção serão apresentados os procedimentos metodológicos empregados na condução 

deste estudo, onde são descritas as opções relativas à metodologia de pesquisa e ao tipo de 

estudo adotado.  

     Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa básica ou genérica, tendo 

adotado a entrevista semi-estruturada como estratégia fundamental para a coleta de dados. 

 

 

4.1 Metodologia e Tipo de Pesquisa 

 

 

    Segundo Easterby-Smith, Thorpe e Lowe (1999 p. 1), 

[...] a pesquisa pode ser vista como uma forma de acelerar o processo de 

compreensão; portanto, ela deve conduzir não só a uma compreensão melhor da 

gerência, mas também a uma compreensão melhor, para os gerentes, a respeito de 

como realizar melhor seu trabalho. 

 

E segundo Godoy (2008 p. 359)  

A pesquisa científica exerce um importante papel na elaboração de conhecimentos 

válidos e confiáveis que devem formar a base para o entendimento do 

funcionamento da organização e dos processos de gestão que ocorrem em seu 

interior. 

 

    A realização da pesquisa científica é motivada pelo enfrentamento de problemas ou por 

questionamentos dos quais não se tem uma explicação satisfatória. Assim, por meio de 

procedimentos é possível coletar, analisar e interpretar dados e informações sobre o fenômeno 

estudado, possibilitando encontrar tanto uma resposta ou explicação das situações presentes 

na realidade social, como também trazer avanços teóricos sobre o conceito, promovendo a 

ponte entre o mundo teórico e prático (GODOY, 2008). 

    Godoy (2008) ainda cita que há várias maneiras de se realizar uma pesquisa, e usualmente 

elas têm sido classificadas de acordo com a natureza de seus objetivos e tipo de metodologia 

utilizada. Partindo da natureza de seus objetivos, elas podem ter o caráter exploratório, 

descritivo e/ou explicativo. 

    A pesquisa exploratória visa tornar o fenômeno mais explícito com a junção de elementos e 

análise de diferentes aspectos envolvidos.  A pesquisa descritiva visa descrever características 
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de determinada população ou fenômeno; e a pesquisa explicativa tem como objetivo verificar 

os fatores que determinam ou contribuem para o acontecimento de um fenômeno. 

    Em relação ao tipo de metodologia utilizada para obtenção de dados na pesquisa, podem ser 

utilizados métodos quantitativos ou qualitativos (GODOY, 2008). O método quantitativo, ao 

contrário do qualitativo visa, de maneira genérica, empregar a mensuração no processo de 

análise, buscando obter resultados precisos e seguros a partir da utilização de ferramental 

estatístico (BRYMAN, 2004). 

    O pesquisador quando utiliza o método quantitativo parte de hipóteses específicas e 

também da definição de variáveis operacionais (GODOY, 2008). 

    Essa pesquisa foi direcionada pelo paradigma qualitativo e teve o caráter descritivo e 

exploratório. Considerou-se também como exploratório pelo fato de não se ter encontrado 

estudos comparativos entre instituições financeiras e também pelo objeto de pesquisa ser a 

função “Gerente de Relacionamento/Contas”. 

    Segundo Gibbs (2009), a pesquisa qualitativa não é somente uma pesquisa não quantitativa, 

ela procura entender, descrever e/ou explicar fenômenos sociais para encontrar a maneira 

como as pessoas constroem o mundo à sua volta. 

    A análise de experiências individuais ou em grupos, a observação de interações e 

comunicações e a investigação de documentos, são ferramentas que o pesquisador pode adotar 

isoladamente ou em conjunto para se alcançar o objetivo da pesquisa.      

    Na pesquisa qualitativa, não há a preocupação de se estabelecer um conceito bem definido 

para o objeto do estudo e nem tão pouco de se formular hipóteses, pois os conceitos são 

elaborados e refinados durante a pesquisa (GIBBS, 2009).  

    Outro ponto importante da pesquisa qualitativa é o fato de que a teoria e os métodos 

utilizados devem estar de acordo com o objeto de estudo. Além disso, o pesquisador também 

compõe esse aspecto, já que ele conduzirá as entrevistas e realizará toda a interpretação dos 

dados com seu conhecimento de campo e reflexão.  

     Segundo Merriam (2002), a pesquisa qualitativa é um conceito amplo que abrange várias 

formas de pesquisa: a interpretativa básica, a fenomenologia, a grounded theory, o estudo de 

caso, a etnografia, a análise de narrativas, a crítica, pós-moderna e a pós-estrutural. 

    Este estudo teve como base a pesquisa interpretativa básica. A pesquisadora, por meio dos 

dados coletados nas entrevistas e de acordo com o referencial teórico, procurou compreender 

como os participantes aprendiam sua função, sendo a responsável em mediar os significados e 

descrever os resultados.  
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    A diferença desse tipo de pesquisa qualitativa para os outros tipos, é que o pesquisador 

tentará descobrir e entender um fenômeno, um processo, as perspectivas e visões dos 

participantes ou a sua combinação (MERRIAM, 2002). 

 

 

4.2 Coleta de Dados 

 

 

    Em geral, na pesquisa qualitativa, os dados podem ser obtidos com entrevistas, observação 

e/ou análise de documentos (GODOY, 2006).  

     Nesta pesquisa os principais dados foram obtidos por meio de entrevistas, porém o uso da 

observação informal dos ambientes pesquisados e a consulta de documentos, como site das 

empresas e relatórios obtidos em instituições de apoio ao setor, ajudaram o processo analítico.  

     Em relação à entrevista, foi utilizado o modelo semi-estruturado, partindo-se de um roteiro 

com linhas mestras, ou “guias de tópicos”, que direcionaram a elaboração de perguntas 

(GODOY, 2006), mas não definiram necessariamente a estrutura da condução das entrevistas. 

     Esse roteiro, constante do apêndice B, foi construído a partir das teorias estudadas e da 

observação de pesquisas com objetivos semelhantes. O teste do roteiro foi realizado com dois 

participantes, um de cada banco, anteriormente à qualificação dessa pesquisa. 

     Após este teste, foi percebido a necessidade de alterar alguns aspectos sequenciais da linha 

mestra, pois essa mudança contribuiria para uma melhor fluidez na linguagem e descrição da 

experiência dos participantes.   

     Segundo Godoy (2006), a entrevista semi-estruturada é utilizada para recolher dados 

descritivos na linguagem dos sujeitos e assim poder compreender os significados, opiniões e 

crenças que eles atribuem às questões e situações relativas ao tema de interesse, sendo 

necessárias quando o assunto a ser pesquisado é complexo, pouco explorado ou confidencial e 

“delicado”. 

     Por ocasião do agendamento do encontro com os participantes foi esclarecida a finalidade 

da pesquisa, foi informado o tratamento que seria dispensado aos dados e garantido o 

anonimato tanto dos participantes quanto dos Bancos envolvidos. 

    Antes do início das entrevistas os participantes receberam uma carta assinada pela 

pesquisadora e pelo seu orientador, confirmando as informações que haviam sido esclarecidas 

por telefone. O modelo dessa carta encontra-se no apêndice A. 
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   Cada um dos entrevistados assinou o formulário de Consentimento Livre e Esclarecido, 

arquivados com a pesquisadora e seu modelo encontra-se no apêndice A. 

     As entrevistas foram registradas pela pesquisadora por meio de gravação direta com 

autorização dos entrevistados. Segundo orientação de Godoy (2006), esse recurso possibilita 

que todas as expressões orais sejam arquivadas, existindo a possibilidade de revê-las se 

necessário, e também se usou anotação de gestos, posturas e expressões faciais. 

    Cada entrevista durou em média quarenta minutos e os conteúdos foram transcritos como 

texto, de forma fidedigna, para que o processo de reflexão, análise e interpretação dos dados 

fosse facilitado.  

    Algumas entrevistas foram realizadas fora do local e horário de trabalho, por escolha dos 

participantes, principalmente pelos participantes do Banco Público; tendo como justificativa o 

fato de que o ambiente da agência não proporcionava a tranquilidade e neutralidade para a 

participação.  

   Nos demais casos, as entrevistas foram realizadas durante o período em que a agência 

estava fechada ao público. 

    Os temas abordados na entrevista, conforme roteiro presente no Apêndice B, foram 

baseados no perfil demográfico, na trajetória educacional e profissional, nas tarefas/ 

responsabilidades e nível hierárquico da função gerencial, e nas formas como ocorreram o 

aprendizado da função gerencial dentro e fora da instituição. 

     No total foram entrevistados doze gerentes, cinco do Banco Público e sete do Privado. O 

projeto desta pesquisa previa dez entrevistas, porém de acordo com necessidades surgidas 

durante o processo, as quais serão detalhadas na próxima seção, o número foi alterado para 

doze. 

 

 

4.3 Participantes da Pesquisa 

 

 

     O objetivo desta pesquisa visa compreender o processo de aprendizagem da função 

gerentes de contas de agências bancárias. Inicialmente foram entrevistados cinco gerentes de 

contas do Banco Público e cinco do Banco Privado.  

     Após a concretização dessas entrevistas, percebeu-se que essa função no Banco Privado 

tem grande conexão com a função de vendas, então achou-se conveniente juntar à amostra, 
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mais dois gerentes operacionais do mesmo Banco, pois eles, de acordo com informações da 

seção 5.2.2, possuem tarefas e responsabilidades mais relacionadas à função gerencial. 

    O quadro 2 apresenta as denominações dos participantes do Banco Público (A1 a A5) e do 

Banco Privado (B1 a B5 – Gerentes de Contas e B6 e B7 – Gerentes Operacionais).  

 

Quadro 2 – Denominação dos gerentes participantes da pesquisa 

Gerentes de Relacionamento – Banco Público 

A1 A2 A3 A4 A5 

Gerentes de Contas – Banco Privado 

B1 B2 B3 B4 B5 

Gerentes de Operacionais – Banco Privado 

B6 B7 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

     O princípio de “saturação” ou de “redundância” (GODOI; MATTOS, 2006) foi utilizado 

nessa pesquisa para determinação do número de entrevistas realizadas.  

    Conforme quadros 7 e 13 das seções 5.1.3 e 5.2.3, foi possível perceber que a partir do 

terceiro entrevistado do Banco Público e do quarto do Banco Privado os aprendizados dentro 

dos bancos não eram muito diferentes, com exceção das influências do ambiente. 

    Segundo os entrevistados do Banco Público, a função gerente de contas é denominada 

“Gerente de Relacionamento”, dessa maneira foi utilizada essa denominação em toda a 

pesquisa quando houve referências a esses gerentes. 

     De acordo com Oliveira (1994), a maioria dos Bancos Privados adota uma estrutura 

hierárquica triangular, onde existe a figura do responsável pela agência, seus subordinados 

que incluem os Gerentes de Contas e um responsável por uma determinada região geográfica.  

     Os dados das entrevistas dos dois bancos e a observação informal da pesquisadora 

corroboram com a informação de Oliveira (1994), porém acrescentam outras duas: 

     No Banco Público, os Gerentes de Relacionamento têm o(s) Gerente(s) de Atendimento 

como par e no Banco Privado não. No Banco Privado, além do Gerente Geral e dos Gerentes 

de Contas, as agências possuem um único Gerente Operacional, este responde para um 

gerente de fora da agência. Para um melhor entendimento, a figura 12 ilustra essas 

informações. 
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Figura 12: Estrutura hierárquica de agências bancárias e entrevistados 
Fonte: Elaborada com dados das entrevistas e Oliveira (1994) 

 

 

     Segundo informações anteriores, percebe-se que as funções Gerente de 

Relacionamento/Contas e Gerente Operacional fazem parte de uma gerência média. 

     Ainda segundo informações coletadas nas entrevistas e observação da pesquisadora 

durante visita às agências, foi possível perceber que a quantidade de Gerentes 

Relacionamento/Contas variava em número conforme o tamanho da agência. 

     Houve a determinação de que os gerentes fossem do mesmo banco pela necessidade de se 

ter um alinhamento das suas funções e também em virtude do contexto organizacional, 

proporcionando a comparação do processo de aprendizagem deles. 

     Também foi determinado, previamente, que os participantes tivessem no mínimo um ano 

na função gerencial para que o objetivo da pesquisa fosse alcançado.  

     O contato com os participantes ocorreu pela indicação de pessoas do grupo social da 

pesquisadora e depois pela sua disponibilidade. Houve a tentativa de alguns contatos sem 

indicação, mas percebia-se o medo e a desconfiança das pessoas, não havendo depois nenhum 

retorno.  

     Todos os entrevistados trabalhavam no estado de São Paulo, mas não necessariamente na 

mesma agência, já que os critérios para participação na pesquisa eram: pertencer a um dos 

dois bancos estabelecidos previamente pela pesquisadora, ocupar o cargo “Gerente de 

Relacionamento/Contas” e atuar neste cargo há no mínimo um ano. 

 

 

 

Entrevistados 

Banco Privado 

GER. DE SUP. OPER. 
SUPERINTENDENTE 

GER. GERAL 

 

 

 

GER. CONTAS  GER. CONTAS  

GER. OPER. 

Entrevistados 

Banco Público 

GER. GERAL 

 

 

 

GER. RELAC.  GER. RELAC.  GER. ATEND. 

SUPERINTENDENTE 
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4.4 Processo Analítico 

 

 

    A análise dos dados qualitativos é citada por Gibbs (2009) como uma etapa de 

transformação. Os dados, por meio de processamento, organização e análise poderão ser 

compreendidos de forma clara, criteriosa e confiável.  

     Esta etapa preocupa-se em descrever a situação de forma detalhada e rica em termos de 

informações, contribuindo para explicação e compreensão do que está acontecendo. Uma das 

funções desse tipo de análise é encontrar padrões e reproduzir explicações indutivas e/ou 

dedutivas (GIBBS, 2009). 

     O processo de analisar os dados inicia-se no momento da investigação, e segundo Gibbs 

(2009) essa ação é positiva, pois de acordo com os primeiros dados é possível realinhar a 

pesquisa com a elaboração de novas questões e perguntas. 

    Neste estudo, os dados obtidos nas entrevistas e transcritos de forma fidedigna foram 

analisados por meio do processo de Codificação e Categorização Temática (GIBBS, 2009).  

    Primeiramente, as transcrições foram lidas e algumas partes do texto foram sublinhadas 

com caneta colorida de acordo com alguns guias de tópicos do roteiro de entrevista.  

     Como esta pesquisa tem o objetivo de comparar o processo de aprendizagem de gerentes 

de diferentes instituições, foram criados quadros no Word 2003, com o objetivo de organizar 

e codificar os dados, assim como de compará-los. 

     Cada quadro refere-se aos guias de tópicos do roteiro de entrevista. As linhas 

correspondem aos dados de cada participante e as colunas a alguns códigos criados no próprio 

roteiro de forma dedutiva (GIBBS, 2009). 

     Na sequência, as transcrições foram novamente lidas e relidas, e foi colocado um resumo  

das citações correspondentes a cada um dos códigos nas células desses quadros.  

      Em um segundo momento, os conteúdos dessas células foram examinados. Em alguns 

casos foi necessário o retorno às transcrições para a facilidade de interpretações, de 

entendimentos e de análises. Foram criados, então, novos códigos, o que Gibbs (2009) chama 

de indução. 

     Gibbs (2009) menciona a importância dos dados não serem somente descritos, mas sim 

analisados e interpretados, pelo fato de haver sempre muitas coisas ocorrendo em um texto ou 

em um contexto. 

      No final foram realizadas novas análises e elaboradas as categorias e subcategorias, tudo 

por meio da leitura e reflexão dos códigos, dos seus conteúdos, do objetivo da pesquisa, das 
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teorias estudadas e de fenômenos e ideias semelhantes, o que Strauss (1998) chama de 

codificação aberta. 
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5 APRESENTAÇÃO,  INTERPRETAÇÃO E ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

 

     Para que haja um melhor entendimento das informações, os resultados, interpretações e 

análises desta pesquisa serão apresentados separadamente, de acordo com o banco ao qual os 

participantes pertencem.  Na sequência, encontram-se as comparações entre suas 

tarefas/responsabilidades e seus processos de aprendizagem. 

     Primeiramente serão apresentados os resultados dos participantes do Banco Público e 

depois dos participantes do Banco Privado.  

    Os quadros e figuras contêm resumo das informações da pesquisa e têm o objetivo de 

facilitar a visualização e o entendimento das situações. 

     Pela importância e riqueza dos relatos, alguns trechos serão transcritos no decorrer desta 

apresentação. 

 

 

5.1 Banco Público 

 

 

     Seguindo o objetivo desta pesquisa esta seção apresenta o perfil demográfico e a trajetória 

profissional dos Gerentes de Relacionamento do Banco Público, contextualiza os seus 

ambientes de trabalho, e evidencia as formas de aprendizagem deles. 

 

 

5.1.1 Os gerentes entrevistados 

 

 

Perfil demográfico 

 

 

     O Quadro 3 apresenta o perfil demográfico dos cinco Gerentes de Relacionamento 

pertencentes ao Banco Público. 
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Quadro 3: Perfil demográfico participantes – Banco Público 

Entrevistados Sexo Idade Idade 1º 

emprego 

Estado 

civil 

Formação 

A1 M 32 14 C G: ENG. CIVIL/ADM. 

E: G. PESSOAS 

A2 F 60 18 C G: LETRAS 

E: LÍNGUAS 

A3 F 43 18 C G: ADM. EMPRESAS 

A4 M 28 14 C G: Cursando  

ADM. EMPRESAS 

A5 M 26 19 C G: ADM. EMPRESAS 

Legenda:  

 

M = Masculino  F = Feminino       C = Casado  G = Graduação  E = Especialização 

Formação: Dados em cor azul: posterior a atuação na função gerencial 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas 

 

     Conforme visualizado no Quadro 3, os gerentes entrevistados nesse banco possuem idade 

variando entre 26 e  60 anos: em média 38 anos e a grande maioria pertence ao sexo 

masculino. Eles iniciaram as atividades laborais, em média, aos 17 anos e todos são casados. 

      Em relação à formação, com exceção de A2, os demais gerentes se graduaram e estão por 

se graduar em Administração de Empresas, como é o caso de A4. Os gerentes A1 e A2 

exerciam outra profissão anteriormente ao ingresso nesse Banco, e somente A1 possui pós-

graduação, conforme descrições a seguir.  

 

[...] Então, minha primeira profissão foi ser desenhista [...] (A1) 

 

[...] Aí, eu fui ser professora. Fiquei mais dois anos só [...] (A2) 

 

 

[...] Me formei em administração. Depois, fiz pós-graduação em gestão de pessoas, 

gestão de RH. E me especializei nessa área, assim, de gestor, de administração [...] 

(A1) 

 

    Foi citado pelo gerente A1 que o Banco fornece incentivo financeiro para a realização de 

graduação, e possui convênio com instituições de ensino que possuem especialização em 

áreas ligadas ao setor financeiro, inclusive, a segunda graduação dele foi patrocinada pelo 

Banco.  

 

[...] Você tem o próprio incentivo do Banco em graduar o seu gerente. Então, assim, a 

graduação que eu fiz de administração foi paga pelo Banco. A pós-graduação não: foi 

incentivo meu. Mas o Banco oferece parcerias com instituições para que a gente possa 

fazer pós-graduação. Mas focado no que ele espera [...] (A1) 
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     A gerente A3 declarou ter interesse em realizar uma especialização que possa contribuir 

mais para sua atuação e crescimento pessoal e profissional, porém devido à distância entre o 

local de trabalho e a universidade não foi possível iniciar.  

  

Eu ia começar a pós-graduação agora, mas há dificuldade... Eu não consigo chegar a 

tempo por causa da distância da agência na Instituição de Ensino. O professor de lá 

me falou que a questão da presença, eles são muito rígidos. Daí, a gente atrasa, é 

falta... Não vou poder estudar por causa da distância... Isso aí me motivou para pedir 

mesmo para trocar de agência, uma agência mais próxima. Eu quero estudar... [...] 

(A3) 

 

     Há uma percepção do ingresso de pessoas de menor faixa etária na função gerencial, e esta 

informação foi corroborada com descrições da gerente A3 e dos próprios gerentes A1 e A5 na 

seção 5.1.2 referente ao ambiente de trabalho desses gerentes.   

   A entrevista de um maior número de pessoas do sexo masculino nesse banco ocorreu pela 

oportunidade de indicações, já explicada na seção 4.3. Entretanto, segundo Rais (2009), o 

número de homens ocupando o cargo gerencial em agências de Bancos Comerciais e 

Múltiplos com carteira comercial, públicos, no Brasil, é o dobro do número de mulheres.  

 

 

Trajetória Profissional 

 

 

     O conhecimento da trajetória profissional dos participantes contribuiu para a compreensão 

do seu processo de aprendizagem gerencial, como é descrito nas próximas seções.  

     O Quadro 4 apresenta dados sobre o tempo em que cada participante está no setor 

financeiro nesse Banco e como gestor, a quantidade de bancos que atuou anteriormente e os 

cargos ocupados antes de exercer a atual função.  
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Quadro 4: Trajetória profissional dos participantes – Banco Público 

Entrevista-

dos 

(T) 

SF 

(T) 

BA 

(T) 

Gestor 

(Q) 

BTA 

Cargos ocupados antes 

da entrada SF 

 

Cargos ocupados no SF antes da 

atuação como Ger. de 

Relacionamento 

A1 09 09 05 - Desenhista,  

Projetista 

tabulação,  

Supervisor 

Tec. Bancário 

Assist. Adm 

Ger.Adm. 

 

A2 12 09 03 01 Professora 

Secretária 

Atend.Geral 

Tec. Bancário 

Assist. Gerente 

A3 19 12 07 02  

Aux.Escrit. 

 

Escriturária 

Anal.Sistemas 

Tec.Bancário  

Assist. Inform  

Assist. Adm. 

A4 04 04 01 - Engraxate 

Salgadeiro 

Assist. Telemkt 

Aux. Inform. 

Tec. Bancário 

Caixa 

A5 05 05 03 - Gestor Processos Tec. Bancário 

Assist. Gerente 

Legenda:  

 

T = Tempo (anos)      SF = Setor Financeiro       BA = Banco Atual        Q = Quantidade    

BTA = Banco(s) trabalhado(s) anteriormente      Cargos Ocupados: Dados em cor Azul: Em outro(s) Banco(s) 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas   

 

 

     Em relação à atuação no setor financeiro pode se verificar que os participantes atuam  no 

mínimo há 04 anos e no máximo há 19 anos, sendo 10 anos a média. Nesse Banco eles atuam 

em média há 08 anos e possuem em média 04 anos na função “Gerente de Relacionamento”. 

     Os gerentes A2 e A3 atuaram em outros Bancos anteriormente ao ingresso no atual. No 

caso de A3 houve um período pequeno de atuação em um Banco Privado e um longo período 

de atuação em outro Banco Público. Já A2 atuou em um Banco Privado, conforme descrições 

a seguir. 

 

A primeira empresa foi instituição financeira... Fiquei três anos. Não muito tempo… 

No atendimento geral mesmo. (A2) 

 

[...] fui trabalhar em banco. Aí, eu já comecei a trabalhar em banco. Em um banco 

privado que hoje não existe mais, ele foi incorporado... Aí, deu um ano e meio, eu 

prestei o concurso e fui trabalhar no banco X... fiquei lá sete anos... era analista de 

sistemas. (A3) 

 

     Conforme transcrições a seguir e devido à formação inicial dos gerentes A1 e A2, percebe-

se uma grande variedade em suas atuações profissionais anteriormente à entrada no Banco. 

 



68 

 
Eu iniciei a minha carreira profissional aos 14 anos... numa construtora. E a gente 

começou um processo de aprendizado de desenho técnico. Então, minha primeira 

profissão foi ser desenhista. E a gente gostou dessa área, se aperfeiçoou nessa área. Eu 

fiquei até os 22 anos trabalhando nessa área de projeto, principalmente na área de 

construção civil... Fiquei nove anos, oito anos trabalhando na área de projeto [...] (A1) 

 

Aí, eu fui ser professora. Fiquei mais dois anos só. Porque, aí, depois, eu fui trabalhar 

em uma empresa como secretária executiva administrativa de uma multinacional... Aí, 

fui trabalhar como professora de português... E fiquei até quando eu fiz o concurso 

para o Banco. (A2) 

 

     A trajetória profissional do gerente A4, anteriormente à entrada no Banco, foi ainda mais 

diversa do que a dos gerentes A1 e A2, pois ele residiu até os vinte anos de idade em uma 

cidade no interior do estado de São Paulo, conforme transcrição. 

 

[...] já trabalhei de engraxate, trabalhei em padaria, como salgadeiro, confeccionando 

salgadinhos para festas. Eu trabalhei em lanchonete, trabalhei em restaurante, como 

garçom, trabalhei com telemarketing aqui em São Paulo. Vim para São Paulo 

trabalhando com informática, fazia manutenção de computadores. Fiquei um tempo 

desempregado aqui, dois meses. Depois eu comecei a trabalhar com telemarketing... E 

depois do telemarketing eu prestei concurso aqui para o Banco e comecei a trabalhar 

aqui. (A4) 

 

    Em relação à atuação gerencial somente A1 e A5 tiveram experiência de gestão 

anteriormente ao ingresso no setor financeiro. 

 

Não no final da minha carreira, mas quando eu optei em mudar para o Banco e entrar 

em uma área diferente, eu ocupava um cargo de supervisor na área de projeto. (A1)     
 

[...] Na verdade... eu não tinha nada de gestão de pessoas, mais gestão de processos. 

Então, gestão no processo era basicamente eu que controlava, desde a proposta até 

emissão da apólice, essa gestão eu que fazia, a gestão também da renovação do 

seguro, os contatos com o cliente, essa gestão eu fazia. (A5) 

 

     Os gerentes A1 e A5 citam o fato de terem crescido rapidamente na hierarquia do banco, 

fato que pode estar relacionado à mudança de atuação do banco, que será apresentado na 

seção 5.1.2 sobre o ambiente. 

 

Eu cresci muito rápido no Banco. Com dois anos de empresa eu já tive a minha 

primeira função. Com três anos de empresa eu já era gerente. Já estou no Banco há 

nove anos. (A1) 

  

[...] entrei no Banco aos 21 anos. E aqui eu tive uma trajetória até que relativamente... 

Relativa não, foi rápida lá a ascensão... com seis meses eu tive a minha primeira 

promoção, que é um cargo intermediário entre o gerente e o técnico bancário novo. E 

depois de mais dois anos eu já assumi a função gerencial [...] (A5) 
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     Por meio dos dados da entrevista verificou-se que todos os colaboradores iniciam nesse 

Banco pelo mesmo cargo e que existe uma “trilha de carreira” direcionando-os aos cursos 

necessários à ocupação inicial e à promoção para outros cargos.  

 

Eu entrei como técnico bancário... Então, existe um sistema que a gente chama 

Universidade X. Esse, está disponível para todos os empregados. E, lá, a gente tem 

uma trilha que é uma trilha fundamental. Essa trilha fundamental é básica para o 

escriturário. Então, assim, é o mínimo de cursos que a gente tem que ter para conhecer 

um pouco da instituição e poder dar um bom atendimento. Depois, essa trilha vai se 

aperfeiçoando para cada função [...] (A1) 

 

     Esses cursos são quase que 100% à distância e favorecem, em termos de pontuação, à 

participação de processos seletivos internos, conforme informações das transcrições. 

 

A maioria dos cursos é à distância... online, via Internet.. esses tem mais de 100. É 

muito curso... Então, se você almeja uma função, esses cursos vão pontuar a favor na 

hora que você estiver em uma entrevista, na hora em que você estiver almejando um 

cargo desses. (A1) 

 

O Banco pegou uma das universidades coorporativas modelo do mercado, para daí, a 

gente ter vários prêmios onde a gente tem à disposição, vários cursos à distância... . É 

um pouco paradoxal, porque, ao mesmo tempo em que ele disponibiliza, ele gerou 

trilhas. Agora o Banco fechou um conselho. Porque assim, à medida que você quer 

crescer, você tem que ter percentuais mínimos de realização dessa trilha. Então, o que 

acontece? A gente vive... Na verdade é muito difícil. Os cursos que eu fiz, eu tive 

praticamente, e desde que estava trabalhando, realizar os cursos para que eu pudesse 

ter o mínimo de percentual de trilha.  (A3) 

 

[...] Tem a Universidade do Banco, então lá eles passam bastante cursos para você 

também. Você inclusive tem metas para fazer esses cursos. (A4) 

 

     Com embasamento nas entrevistas e de acordo com o quadro 3, apesar de se ter a “trilha de 

carreira”, conclui-se que nem todos os gerentes ocuparam os mesmos cargos antes de 

chegarem à função gerencial. 

 

Eu entrei como técnico bancário...  tive a minha primeira função, que foi a função de 

assistente administrativo. Que era uma função intermediária do gerente, que dava o 

apoio ao gerente na área de atendimento, na área administrativa. Aí eu tive a 

oportunidade de substituir o meu gerente de atendimento que ficou fora um ano. 

Depois surgiu a oportunidade de eu poder assumir uma vaga de gerente de 

relacionamento de pessoa física, passei como gerente de relacionamento de pessoa 

física e gerente de relacionamento de pessoa jurídica, também. E, por diversas vezes, 

fui eventual do gerente geral, do gerente da unidade. (A1) 

 

É, eu comecei como técnico bancário... exerci várias atividades... fui convidada a 

trabalhar na área de informática da minha superintendência... eu depois peguei a 

minha primeira gerência. Depois eu saí um tempo da gerência e fui trabalhar como 

assistente administrativo. Depois, eu saí e voltei a ser gerente novamente. Aí, 

normalmente, ainda sou gerente.  (A3) 
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[...] Como atendimento básico de agência. Aí, você começa a aprender tudo, de tudo. 

Fundo de garantia, até atendimento de conta normal, de cliente normal. Mas eu 

fiquei... Depois fui, já, ser assistente do gerente... Ah, foram uns seis, sete meses 

depois. Aí, depois começaram a surgir possibilidades de fazer curso gerencial. (A2) 

 

[...] Exatamente, técnico bancário... e trabalhei no caixa antes de ser gerente. [...] (A4) 

 

[...] Eu, com seis meses eu tive a minha primeira promoção, que é um cargo 

intermediário entre o gerente e o técnico bancário novo. E depois de mais dois anos eu 

já assumi a função gerencial mesmo... Assistente de negócio que a gente chama, que 

exerce uma função intermediária...  Na verdade, trabalha mais como relator, 

auxiliando o gerente [...] (A5) 

   

   Foi interessante perceber nas transcrições dos gerentes A3 e A4, que há a possibilidade de 

deixar o cargo gerencial por algum tempo ou de “perdê-lo”. 

 

[...] Aí, depois eu peguei a minha primeira gerência. Depois eu saí um tempo da 

gerência e fui trabalhar como assistente administrativo. Depois, eu saí e voltei a ser 

gerente novamente. Aí, normalmente, ainda sou gerente. (A3) 

 

[...] O primeiro que eu tive foi um funcionário muito antigo, inclusive ele já teve um 

cargo muito alto dentro do Banco e por alguns problemas ele acabou perdendo esse 

cargo. (A4) 

 

    De maneira geral, a trajetória profissional dos participantes desse banco é bem 

diversificada. Tanto o tempo de atuação profissional, como os setores e cargos ocupados 

anteriormente à atual função são bem variados. 

    Na seção 5.1.3 serão identificadas as relações da trajetória profissional dos participantes 

com as formas de aprendizagem à função gerencial.  

    Na próxima seção será contextualizado o ambiente de trabalho, fator que também pode 

influenciar em seus aprendizados, segundo Illeris (2004; 2007). 

 

 

5.1.2 O ambiente de trabalho 

 

 

     O local de trabalho dos Gerentes de Relacionamento do Banco Público, de uma forma 

geral, é constituído por agências bancárias e, especificamente, em relação a esta pesquisa foi 

composto por diferentes agências bancárias localizadas na cidade de São Paulo e em um 

município do estado de São Paulo. 
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Mudanças recentes  

 

 

     Por meio dos dados das entrevistas, percebe-se que o Banco vem passando por uma 

mudança na maneira de atuar, onde o enfoque comercial se destaca perante o social.  

     Diante desse fato  parece estar havendo uma projeção mais rápida aos cargos gerenciais 

nas agências, com perfis pessoais mais comerciais. 

      O gerente A1 relata essa mudança e acrescenta o fato de sua rápida ascensão profissional-

gerencial.  

 

Este banco sempre foi visto como um banco social que cuidava de fundos de garantia 

e tinha poupança. E, na verdade, há muito tempo ele já é um banco comercial que 

disputa tal e qual com qualquer banco privado. Hoje, não tem nada a desejar de um 

banco privado... Posso assegurar que este Banco não perde para nenhum banco 

privado, hoje. É uma instituição que mudou e mudou para melhor... É uma empresa 

que te dá muita oportunidade. Eu cresci muito rápido aqui no Banco. Com dois anos 

de empresa eu já tive a minha primeira função. Com três anos de empresa eu já era 

gerente...  (A1) 

 

    A gerente A3, conforme visto na seção anterior referente à trajetória profissional, é a 

gerente com maior tempo de atuação nesse Banco, também descreve fatos dessa mudança. 

 

Então, hoje eu digo assim, que a molecada, hoje, qualquer pessoa com um ano de 

Banco pode ser gerente. Se ele tiver um bom desempenho, não há restrição de idade, 

nem restrição nenhuma... Está acontecendo uma mudança muito grande, uma 

oxigenação, que eles falam... Hoje, eu tenho mais cacique do que índio... aquele 

empregado que é qualificado passa no que chama TSI, que é um processo de seleção, 

fica um mês com você e vai para outro que é melhor... Ontem mesmo a gente teve 

uma reunião para falar sobre o novo modelo do Banco... Toda essa parte operacional 

vai para um back office, vai ficar de retaguarda. Na verdade, nós vamos estar 

disponíveis para o ambiente, para poder conhecer melhor o ambiente, dar mais 

atenção para o cliente [...] (A3) 

 

     E o gerente A5, o mais novo em termos de idade, também corrobora com o fato da rápida 

ascensão profissional-gerencial. 

 

E aqui eu tive uma trajetória até que relativamente... Relativa não, foi rápida  a 

ascensão. Eu, com seis meses eu tive a minha primeira promoção, que é um cargo 

intermediário entre o gerente e o técnico bancário novo. E depois de mais dois anos eu 

já assumi a função gerencial mesmo. (A5) 
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A pressão e o estresse 

 

 

    Segundo Hisson e Homen (2007), o excesso de trabalho, as pendências, o medo/trauma por 

assaltos ou por cometer erros que gerem cobranças financeiras pessoais, ligados à 

responsabilidade do trabalho direto e indireto com valor monetário, e a exigência constante de 

metas, fazem parte do ambiente bancário (RISSON; HOMEN, 2007). 

     As descrições dos gerentes A1, A2, A3, A4 e A5corroboram com as afirmações feitas por 

Hisson e Homen (2007), e A4 que está no cargo gerencial há um ano, reforça que o nível de 

pressão aumentou muito após assumir a função. 

 

[...] O tempo nunca dá, então você acaba entrando mais cedo, saindo mais tarde para 

que o resultado possa aparecer... Primeiro que as metas sempre vão aumentando. Elas 

nunca diminuem ou ficam estáveis. Elas sempre vão aumentando... O lado ruim disso 

é o estresse. É muito estressante (A1) 

 

[...] É complicado pelo fato de ser ter muitas tarefas, são muitos produtos e muito 

atendimento...  Dependendo de onde a agência se localiza, fica ainda mais 

complicado, pois ela pode estar num Bairro populoso e também distante de uma outra 

agência, e aí cresce muito o número de atendimentos, se for um local mais periférico 

ou que tenham muitas pessoas de baixa renda, cresce o atendimento dos produtos 

sociais [...] (A2)  

 

[...] o meu horário é das 9 horas às 18 horas, teoricamente. Porque não existe também, 

para um gerente daqui do Banco, horário. A gente tem que estar à disposição... se o 

meu gerente me pegar fazendo curso, estou na roça, porque ele quer que eu realize a 

meta... E, eventualmente, você não ter uma informação te traz prejuízo pessoal 

mesmo. Então, por exemplo, mudou a taxa de financiamento, mas o sistema não 

adaptou e eu usei a taxa antiga, eu tenho que bancar do meu bolso, a diferença da taxa 

nova... Isso acontece, é muito frequente... Então, aqui a gente vive em um ambiente 

de absoluta pressão [...] (A3) 

 
[...] Porque assim, hoje a gente tem um gerenciador de atendimento. Então, é 

mensurado pelo tempo de atendimento, é aquele sistema de linha de produção. Existe 

uma tentativa de se medir todo o tempo dentro desse processo e ir reduzindo esse 

tempo... Porque durante o expediente também não dá tempo de você ficar se 

aperfeiçoando muito. (A4) 

 

[...] A pressão, o nível de pressão aumenta muito.  (A4) 

  

[...] Então, a gente trabalha até as 20 horas todo dia, sem tempo. Então, tempo 

realmente sentar em uma reunião e ter um brainstorming, ou então saber do dia, ter 

aquele meiozinho para poder ver o que vai fazer, não tem tempo. A gente já chega e já 

está trabalhando e já está... Entendeu? (A5) 

 

     A gerente A2 acrescenta fatos de mudanças na economia e a pressão no trabalho afetando 

diretamente o dia-a-dia.  
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Porque eu peguei o período que era aquele pagamento de planos econômicos do fundo 

de garantia, que foi, realmente, uma loucura. Então, muitas vezes, aquilo eu falava: “-

Meu Deus.” Às vezes, eu falava: “-O que eu estou fazendo aqui?” Porque era 

literalmente uma loucura. (A2) 

 

 

Tipos de gestão 

 

 

     Apesar de o ambiente de trabalho ser o “mesmo” para todos os gerentes, ou seja, agências 

pertencentes a um mesmo Banco foram percebidas diferenças no ambiente onde os gerentes 

A1, A3 e A4 trabalham. 

     Na transcrição a seguir o gerente A1 declara ter autonomia, ser ouvido e ter suporte para 

realizar o seu trabalho, apesar da pressão por resultados. 

 

Então, assim, os gerentes não tinham autonomia, os processos eram mais demorados. 

Dependia de muita gente para liberar algum crédito, alguma coisa desse tipo...E com 

relação à autonomia, também, com relação ao dinamismo, a liberações de crédito, o 

Banco melhorou muito... E vem sempre melhorando, principalmente no processo de 

gestão de pessoas. Então, com treinamento, escutando muito os funcionários. Porque, 

assim, ele só muda quando a gente reclama: “-Puxa, esse processo não funciona.” E o 

Banco tem uma ouvidoria muito boa; uma ouvidoria interna muito boa. Então, assim, 

os processos estão sempre em mudança. As reclamações são muito bem aceitas pela 

diretoria da empresa. E isso faz com que, periodicamente, tenha mudanças. Mudanças 

que deixam os processos mais ágeis, facilitam a nossa vida e também a concorrência: 

ajuda na concorrência. Porque quem está na frente, quem está na linha de frente somos 

nós. E a gente é cobrado pelo resultado, porém a gente não tem retaguarda. Mas não é 

assim que funciona: tem a retaguarda. Quando não dá certo, demora um pouquinho,  

mas o processo sai. E com aquele erro o Banco vai melhorando e vai sempre 

aperfeiçoando o processo para nós. (A1) 

 

     Em relação aos gerentes A3 e A4, percebe-se que o ambiente em que eles trabalham não é 

tão participativo e apoiador como o ambiente vivenciado por A1. No caso do gerente A4 que 

está há pouco tempo na gestão, isso fica ainda mais evidente. 

 

[...] Hoje, no Banco, é difícil. Porque a gente faz de tudo. Então assim, se precisar, 

tem um café da manhã, a gente vai fazer o café. É tudo, tudo mesmo. A gestão quer 

que a gente fique das 8 horas às 20 horas, 12 horas... Esse ano, a gente tem dois 

pontos lá, metas, que a gente vai ter que se superar. Aí, chegou o começo do ano, eu 

cheguei no início: “-Olha gente, não vamos superar esse ponto, se nós não 

entendermos...” Aí, eu vou para a filosofia, e trago as ideias, o lúdico, o criativo. Mas 

é difícil, quando a gestão é muito racional, porque ela não entende e não aceita idéias 

mais profundas... (A3) 

 

[...] Antigamente eu era motivado de uma forma que eu gosto muito de trabalhar nessa 

situação, trabalhar por desafio. Então, quando eu estava buscando a promoção, eu era 

muito desafiado e eu correspondia aos desafios, porque eu gosto de vencer. Quando 
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me desafiam e falam: “-Você não consegue fazer.” Eu vou lá e gosto de mostrar que 

eu gosto de fazer, que eu consigo. Então, se eu estiver já motivado e estiver me 

sentindo bem, me sentindo valorizado, eu vendo muito mais do que se a pessoa 

começa a dar paulada. E quando eu sentei na cadeira o sistema de gestão começou a 

mudar, eu comecei a receber muito mais pauladas do que desafios. E eu senti que o 

meu rendimento caiu muito. (A4) 

 

     De acordo com os dados das entrevistas e com as informações da pesquisa de Risson e 

Homen (2007), pode-se perceber de uma maneira geral, que o ambiente de trabalho dos 

participantes desta pesquisa, as agências, são ambientes estressantes. 

     Ficou claro que o estresse advém principalmente do excesso de trabalho, devido ao número 

de atendimentos, de tarefas exercidas e pela pressão em relação ao alcance de resultados. O 

tipo de gestão exercida na regional ou agência parecem também interferir nesse ambiente. 

     Na próxima seção serão apresentadas as tarefas/responsabilidades dos Gerentes de 

Relacionamento. 

 

 

Responsabilidades/tarefas 

 

 

     Por meio das entrevistas e da congruência das informações, além da validação destas 

informações com um dos gerentes participantes, verificou-se que o Gerente de 

Relacionamento do Banco Público possui as seguintes responsabilidades, conforme mostra a 

figura 13:  

 

Figura 13: Tarefas e responsabilidades Ger. de Relacionamento - Banco Público 
Fonte: Elaborada pela autora com base nas entrevistas 

 

Gestão da Carteira de Clientes  

 Prospecção de clientes e abertura de contas corrente  

 Fornecer Crédito (empréstimos) 

 Gestão de produtos comerciais (Investimentos: Fundos, poupança; Seguros; 

Previdência) 

 Gestão de produtos sociais (FGTS, PIS, Seguro Desemprego, Bolsa Família) 

 Gestão Habitacional (Recebimento documentos, análise crédito, análise jurídica, 

elaboração de contrato) 

Gestão – colaborador de apoio – assistente 

 Orientação, direção, treinamento - desenvolvimento 
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     A posição de Gerente de Relacionamento é caracterizada como responsável pelos negócios 

da agência, mais especificamente pelo gerenciamento das contas correntes, atividade básica 

dos Bancos Comerciais, conforme citado por Fortuna (2005). 

     Portanto a base do trabalho dos Gerentes de Relacionamento é gerenciar uma carteira de 

clientes, fazendo sua prospecção, abrindo contas, fornecendo créditos, produtos e serviços que 

o Banco possui e dos quais o cliente necessita. 

     No caso desse Banco são incluídos os produtos comerciais (de investimentos, seguros, 

previdência), habitacionais (financiamentos de imóveis) e sociais (FGTS, PIS, Seguro 

Desemprego).  

     Apesar de Fortuna (2005) citar que o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e o 

Sistema Financeiro de Habitação são tipos de prestação de serviços voltados especificamente 

às pessoas físicas, percebeu-se que o gerente empresarial ou de contas corrente Pessoa 

Jurídica, acaba lidando, no processo empresarial, com esses serviços pela intermediação de 

pessoas físicas. 

   Segundo Risson e Homen (2007), devido às mudanças ocorridas no setor, já citadas na 

seção 2.2, e ao lançamento contínuo de novos produtos, exige-se cada vez mais a 

multifuncionalidade dos bancários, sendo sempre necessário satisfazer às necessidades dos 

clientes. 

    As descrições dos gerentes A1, A3 e A4, relatam um pouco esta realidade. 

 

O gerente de relacionamento, especificamente na área de pessoa física, é responsável 

por toda a carteira da pessoa física. Desde a abertura de conta, produtos de 

fidelizações, investimentos, aplicações em fundos, poupanças, CDB, a área 

habitacional, financiamento tanto para comercial, residencial, baixa renda, alta renda. 

E também o relacionamento com as empresas, mas na parte que toma conta da folha 

de pagamento e dos convênios de consignação. (A1) 

 

Hoje eu faço atendimento ao público, eu gerencio uma carteira de clientes. Então, 

hoje, basicamente a gente gerencia essa carteira, dá atendimento. Porque esse Banco é 

diferente, porque, além do atendimento comercial, ele faz atendimento social também. 

Social e habitacional, que é muito forte. Então, hoje, basicamente, eu faço 

atendimento social, fundo de garantia, PIS, seguro desemprego. Aí, eu presto 

assistência na venda de imóvel. E toda a parte comercial de um banco normal... É 

muito difícil, porque você precisa agradar a gregos e troianos. Você tem que agradar o 

cliente, o seu par, o chefe, a empresa e ainda tem que pensar em você.  (A3) 

 

Eu trabalho a gestão da carteira, entra na parte de prospecção de negócios também, 

concessão de créditos, cobranças de inadimplência, venda de todos os produtos que o 

banco tem no portfólio. Entra aí todas as linhas de crédito, todos os produtos de 

seguro, previdência, capitalização. Firmar convênios também, convênios com 

empresas para a parte de folha de pagamento, convênios da parte de concessão de 

crédito para os funcionários [...] (A4)  
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     Alguns gerentes, como A2 e A5, relatam até mais tarefas do que as que estão diretamente 

relacionadas à sua função. 

     Em relação à gerente A2, deve-se ao fato de estar em uma agência relativamente nova, 

onde a estrutura é menor e há impacto na quantidade de tarefas e responsabilidades 

desempenhadas. 

 

[...] Responsabilidades de, claro, gerenciar contas... Prospecção de clientes, venda de 

produto... Você, como gerente em uma agência, tem a responsabilidade de fazer a 

abertura da agência. Se o tesoureiro não vem, o gerente tem que substituir. Você tem a 

parte de contagem de dinheiro do cofre, que isso é dividido, também, entre os 

gerentes. Fundo de garantia. Então, a gente tem a coisa de financiamento habitacional. 

Então, quem é responsável é o gerente. Então, desde a parte de entrevistar você que 

está interessado em comprar o imóvel, passar todas as informações do tipo de 

financiamento que é, está de acordo. Fazer análise de crédito, separar o processo... 
(A2) 

 

     E no caso do gerente A5, devido às mudanças recentes, já citadas nesta seção e ao fato de 

ele pertencer à Gerência de Relacionamento Empresarial. 

 

Então, a função em si, o modelo dela, ela, na verdade, exigiria mais a parte negocial. 

Então, na teoria, eu busco os negócios, vejo aqui habilidade, peço a documentação e aí 

eu faço uma análise prévia. Mas teoricamente quem deveria fazer a análise 

documental e técnica, deveria ser a célula de apoio, que o Banco implantou, não seria 

o gerente. Mas não acontece, porque como a minha função é especificamente de 

gerência empresarial, mexe com balanços, faturamentos, receitas, uma série de 

informações. E, normalmente, o pessoal que entra não é qualificado e não sabe mexer 

com isso. Então, eu cuido... a gente colhe a documentação e aí depois a gente tem que 

fazer análise, lançar os dados no sistema de risco, de crédito. A gente está tentando 

desenvolver as pessoas para fazer isso... O Modelo prevê que o gerente deve só 

prospectar negócio e atender. Toda a parte operacional não deveria ser feita pelo 

gerente nem pelo assistente, relação de apoio que não acontece hoje.  (A5) 

 

     De acordo com informações das entrevistas pode se verificar, nas citações dos gerentes 

A1, A3 e A4, a importância da criatividade e do relacionamento interpessoal para o alcance 

dos resultados. 

 

[...] Então, a gente sempre tem que buscar alguma coisa diferente para que você tenha 

um resultado maior com menos trabalho. (A1) 

 

[...] a gente tinha que fechar uma meta de, sei lá... Era uma coisa surreal para a gente, 

que a gente tinha que fazer. Surreal. Eu cheguei no meu gerente e dei uma ideia...essa 

ideia tornava o alcance das metas concreto para todos, e estimulava o trabalho em 

equipe e o reconhecimento pelo alcance de uma forma lúdica. (A3)  

 

[...] Então, você trabalha muito com o segmento da pessoa jurídica. Eu trabalho na 

pessoa física. A gente busca a sinergia entre pessoa física e pessoa jurídica para injetar 

um maior mix possível de negócios, tanto para a parte da pessoa jurídica, quanto da 

pessoa física. (A4) 
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     Todos os gerentes entrevistados possuem apoio de pelo menos um colaborador ou dividem 

um colaborador com outro gerente, conforme transcrições. 

 

[...] Na estrutura de pessoa física, como a gente divide a carteira em dois gerentes, 

então, a gente também acaba dividindo os funcionários. (A1) 

 

[...] Então, era assim: infelizmente eu não tive uma pessoa que a gente chama de 

apoio, diretamente comigo. Compartilhava com mais outro gerente de pessoa física. 

(A2) 

 

[...] Tem, mas é uma pessoa... porque é bem distribuído (A3) 

 

Então, é um funcionário novo, ele acabou de entrar no banco... Tem cinco, seis meses 

de casa, fez seis meses de casa agora... (A4) 

 

[...] então, com essa modificação atual, eu tenho diretamente o meu assistente, que é a 

função que eu te falei que eu exercia, e eu tenho uma estagiária, que o modelo prevê. 

(A5) 

 

     Porém é interessante citar que somente os gerentes A1 e A3 falaram da importância e 

desafio da gestão de pessoas para o desempenho do trabalho e alcance de resultados, talvez 

pelo fato de esses funcionários terem estabilidade no emprego. 

 

[...] A gente já tem o quadro fechado. Então, simplesmente não pode contratar. A 

gente fica com aquele número de funcionários e tem que se virar com o que tem. E, aí, 

é muito treinamento, é muita motivação para que o pessoal não desmotive. E a gente 

vai tocando... porque estamos em uma empresa pública. A gente não tem o poder de 

demitir ninguém: “-Ou você faz ou está demitido.” Não, é diferente. Lá, ele vai cruzar 

os braços. Se a gente não conseguir motivar de outra forma não vão trabalhar... Eu 

acho que, na empresa pública, é assim que funciona. Se você não tiver um bom 

relacionamento, se a equipe não estiver com você, o resultado não sai. (A1)  

 

[...] Aqui na Instituição, o que faz chover são as pessoas. Eu posso ter um computador, 

se todo grupo tiver ajudando, a gente faz o resultado. Eu posso ter o melhor, todos os 

equipamentos. Se não tiver gente, não adianta. É difícil, porque assim, é difícil gerir 

aqui e gerir em uma empresa privada. Porque, em uma empresa privada, você 

estabelece números, metas e tudo mais, se a pessoa não faz, tchau. Você simplesmente 

fala assim: “-O teu rendimento está baixo.”, “-Vai!!”... gerenciar o cliente é 

completamente diferente de gerenciar o empregado. A gestão de pessoas é muito 

diferente... Hoje é o essencial. Hoje, se eu tenho um grupo bem gerido, não precisa ter 

recurso, a gente faz chover...  Justamente por ter empregados mais antigos e mais 

novos, existe uma segmentação. Então assim, tem o empregado antigo que veste a 

camisa. Tem o empregado novo que só vê o salário. Eu tinha um empregado, por 

exemplo... que assim, passava a maior parte do tempo fazendo as questões de TSI e 

olhando a carteira de remuneração, porque... a empresa dá oportunidade, os salários 

são bons. Você tem uma estabilidade... Então, o que acontece? Eu tenho esse 

empregado, que é esperto, que se acha esperto. E ele acaba sendo mesmo, porque 

acaba conseguindo. Ele está focado nisso. E aí é que é o grande desafio [...] (A3) 

 



78 

 

     E o gerente A5, relata que o fato de ter um ano na função e pela falta de tempo, não 

consegue treinar seu colaborador novo. 

     O gerente A1 também cita a falta de tempo e de estrutura, e a gerente A3 indiretamente 

confirma esse fator, já que o banco não possui agências diferenciadas ou direcionadas para 

determinado tipo de clientes, conforme alguns Bancos Privados. 

 

[...] Então, assim, é muito trabalho. Muito trabalho para pouca gente... Se a gente 

tivesse mais estrutura, era mais fácil administrar esse tempo... (A1) 

 

[...] E até porque lá no banco público, a gente não tem o prime, o private. Então, a 

gente tem que dar o mesmo atendimento que a gente dá para alguém que vai se 

transferir da empresa lá, de R$ 200, 00, e o cliente que tem, vamos dizer assim, R$ 2 

milhões [...] (A3) 

 

     Verificou-se que A1 trabalha em uma agência relativamente nova, em uma região 

populosa, com grande número de pessoas de baixa renda, e de acordo com busca no site do 

banco, esta agência é única na região. 

     No caso da gerente A3, a agência está localizada em um local de fácil acesso, próximo a 

bairros de população de baixa renda onde não há agências desse banco. 

     A gerente A2 também trabalha em uma agência nova, conforme citado anteriormente por 

ela, mas esta agência está localizada próxima a outras agências e em uma região com 

predomínio de pessoas de média e alta renda, conforme busca no site do banco.  

     Esse fato é corroborado pela transcrição da gerente A2 citando que sua carteira de clientes 

está focada em clientes de alta renda, denominada Carteira Personalizada. 

 

[...] Porque é dividido entre carteiras de clientes. Então, essas carteiras são dividas de 

acordo com faixa de renda. E eu, logo que comecei, depois de uns seis meses, já fui 

trabalhar com uma carteira de personalizado... que é, vamos dizer, classe média, classe 

média alta [...] (A2) 

 

     Os gerentes A4 e A5 não trabalham em regiões de população de alta renda, porém há 

outras agências próximas à que eles trabalham, conforme busca no site do banco.   

     Com isso, verifica-se que o número de atendimentos de produtos sociais nas agências em 

que os gerentes A1 e A3 trabalham deve ser maior do que nas agências em que A2, A3 e A4 

trabalham. Esse fato acaba gerando um número maior de tarefas fazendo com que eles dêem 

maior importância à gestão de pessoas do que os outros gerentes, principalmente pela 

necessidade de terem colaboradores para ajudá-los. 
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     Outro aspecto interessante que os gerentes A2, A4 e A5 relataram de forma indireta, é o 

fato de terem responsabilidades por vendas, corroborando com a informação da mudança 

recente, já citada anteriormente, da atuação mais comercial do banco. 

 

[...] Responsabilidades de, claro, gerenciar contas... Prospecção de clientes, venda de 

produto [...] (A2) 

 

[...] venda de todos os produtos que o banco tem no portfólio [...] (A4) 

 

[...] Quando eu iniciei a carreira, eu não achava que ia trabalhar com vendas. Mas, eu 

acho que na instituição financeira todos os diretores tem que ser bons vendedores. Eu 

acho que mais do que gestor, tem que ser bom vendedor. Porque você depende do 

produto financeiro, do crédito, do produto que não é de crédito. Então, você tem que 

ser bom vendedor [...] (A5) 

 

      Percebe-se que os Gerentes de Relacionamento possuem várias tarefas e responsabilidades 

e que, dependendo do tempo de abertura da agência e da sua localização, essas tarefas e 

responsabilidades são ainda maiores. 

     Também foi interessante verificar que a atuação desses gerentes, citada por eles por meio 

de suas tarefas/responsabilidades, pouco se aproxima ao que Fayol (1994) chama de função 

gerencial. 

 

 

5.1.3 Aprendizagem da Função Gerencial 

 

 

    Para o alcance do objetivo desta pesquisa, procurou-se identificar nas entrevistas, várias 

questões relacionadas à aprendizagem gerencial dos participantes, os treinamentos realizados 

e suas contribuições; as formas de aprendizado das tarefas de melhor desempenho; as formas 

de aprendizagem das tarefas que possuem necessidades de aprimoramento; as contribuições 

provenientes da vida em família e na sociedade; e as contribuições provenientes da trajetória 

educacional e da trajetória profissional dos participantes.     

     Dessa forma, esses resultados, interpretações e análises serão apresentados por meio de 

duas categorias, constituídas pelas formas de aprendizado ocorridas dentro e fora da 

instituição, conforme apresentações a seguir: 
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Dentro da Instituição 

 

 

     Foi possível perceber por meio das entrevistas, que os aprendizados dentro da Instituição 

ocorreram de duas maneiras, as formais e as informais (MARSICK; WATKINS, 2001). 

Porém as práticas informais foram as mais relevantes nesse aprendizado, sendo inclusive as 

formas citadas nos aprendizados ocorridos nos processos formais.  

 

 

 Processos Formais 

 

 

     Em relação aos processos formais de aprendizagem, aqueles que ocorrem de maneira 

estruturada, dentro da sala de aula (MARSICK; WATKINS, 2001), pode se perceber 

principalmente a ocorrência de treinamentos realizados para ocupação e manutenção da 

função gerencial, sendo eles presenciais e à distância.    

 

 

Treinamentos Presenciais 

 

 

     O quadro 5 apresenta os treinamentos formais presenciais que os Gerentes de 

Relacionamento citaram ter realizado para ocupação e manutenção da função gerencial e suas 

contribuições para o aprendizado. 
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Quadro 5: Treinamentos formais presenciais e suas contribuições – Banco Público 

Entrevis

tados 

Realizados para ocupação e manutenção da 

função 

Contribuições para o aprendizado gerencial 

 

 

A1 

OFG: 15 dias – teórico e com troca de 

experiência: sobre produtos e gestão de 

pessoas.  

Apesar de o aprendizado se dar no dia a dia, ajuda 

dando uma noção das coisas. 

MFG: Cursos teóricos e práticos sobre 

produtos. 

Atualização produtos  

 

 

A2 

OFG: 1 semana: teórico e prático: sobre 

produtos, gestão de pessoas, postura da 

função. 

Poucas, porque eram muitas pessoas, ficava muito 

superficial. 

MFG: ½ ou 1 dia quando muda legislação.   Alinhar as tarefas, se atualizar 

 

 

 

A3 

OFG: 1 semana: teórico e prático: postura 

gerencial, atendimento ao cliente, negócio, 

visão geral da empresa. 

Poucas, por não ter proximidade com o dia a dia.  

MFG: lançamento de um novo produto ou 

atualização (Presencial ou por teleconferência) 

Alinhar tarefas, não fazer errado. 

 

A4 

 

Ainda não participou  

                             

                                 -- X --- 

 

 

A5 

OFG: 15 dias: teórico e prático: gestão de 

pessoas, vendas consultivas, produtos, postura 

função. (Prática: visita a campo). 

Poucas, pela distância da realidade. Foi mais para 

aprofundar o conhecimento sobre algum produto e 

processo. 

MFG: atualização produtos, legislação, 

rentabilidade. 

Dá uma direção 

Legenda:  

 

OFG = Ocupação da função gerencial    MFG = Manutenção da função gerencial                  

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas 

 

     De certa maneira pôde-se perceber um alinhamento do conteúdo e metodologia utilizados 

nos treinamentos para ocupação da função. 

     Alguns gerentes, como A2 e A3, citaram realizar esse treinamento antes de assumir a 

função, e A1 e A5, realizaram após assumirem a função. 

 

[...] Então, os treinamentos presenciais já são para quem está na função. Tive, foi de 

15 dias, falava sobre os produtos, gestão de pessoas... foi teórico e prático... 

Simulando situações [...] (A1) 

 

[...] Então, você tem a parte de gestão de pessoas lá nesse curso. Você fica uma 

semana: vai para um hotel. Aquelas coisas de sempre, como qualquer empresa. Então, 

você tem todas as áreas. Passa por gestão de pessoa, passa por... Técnica. Revisão de 

técnica, de postura da profissão, da função... Você faz o curso, aí, depois, você vai 

passar por uma seleção quando surge uma vaga de gerente... Então, se tem uma vaga, 

sai na intranet que surge uma vaga, por exemplo, de uma agência, sei lá, do local X. 

Então, se você tem interesse, você se inscreve e se você já está apta com esse curso, 

então você já tem uma pontuação a mais. É evidente que só pode fazer depois disso. 

(A2) 



82 

 
 

O modelo é assim, na verdade, você ia para a sala de aula, tinha, durante uma semana, 

uma emersão com N atividades, positivo, bastante participativo. O Banco trabalha 

muito com a participação. Muito participativa, onde você trabalhava tudo: Postura 

gerencial, atendimento ao cliente, negócio, visão geral da empresa. Então, você 

recebia um banho de conhecimento e prática também... Tudo, simulações, tudo… 

Tudo, simulações, tudo. Então, você saía dali, quando abriu uma vaga em uma 

agência, você ainda tinha que passar de novo por uma segunda entrevista, para que as 

pessoas dissessem: “-Eu quero, essa pessoa eu não quero.” É isso aí. Então, você 

ficava em um banco, a gente chama de Banco de Oportunidades, esperando a 

oportunidade lá, no seu perfil. (A3) 

 

[...] O curso que eu fiz foi já na função... Fiz um curso em Brasília de 15 dias, fizemos 

cursos de entender como funciona a questão da rentabilidade da agência. Inclui tudo, 

gestão de pessoas, gestão da carteira, tudo... Na verdade, tinha. Tinha até campo, a 

gente ia a campo, pesquisar outros bancos e tal. (A5) 

 

      O gerente A4, há um ano no cargo, citou não ter realizado esse treinamento por fatores 

legais internos, mas acredita que ajudaria muito neste momento.  

 

É presencial, você fica uma semana e faz esse curso. Eu não tive, porque na época que 

eu iria ser convocado para fazer esse curso, que teve a formação da turma, eu saí de 

férias, porque as minhas férias foram compulsórias, tive que sair necessariamente 

naquele mês. Então, eu não consegui fazer. É uma coisa que eu sinto falta também. 

(A4) 

 

     Os gerentes A3 e A5 apontaram que este treinamento não contribuiu para o aprendizado, 

principalmente pela pouca proximidade com a realidade. 

 

[...] O curso apenas deu... Eles tentaram fazer conosco o seguinte, tentaram dizer para 

nós a importância do papel. Ponto final. A prática, muitas vezes, é completamente 

diferente por quê? Porque você vai vivenciar, você tem o resultado. Você chega e não 

tem empregado, o empregado que você tem mais falta do que vem. Então, a prática é 

completamente diferente. (A3) 
 

Na nossa instituição financeira você não tem um treinamento adequado para você 

aprender realmente como você vai fazer o serviço... às vezes na teoria, no papel, está 

tudo lindo, mas você sabe que não vai dar certo... Acho que, assim, tudo que eu vi lá 

eu já sabia, na verdade. Entendeu? Eu acho que ele não foi muito mais a fundo. 

Algumas coisas a gente aprofundou mais, mas muita coisa não. Até, porque por essa 

questão. Aqui em São Paulo a gente é mais informado, é isso que eu percebi. Como a 

empresa é nível nacional, aqui em São Paulo a gente é mais informado. Agora, você 

pega pessoas de outros estados e tal, então eles não têm aquela visão global. Então, ele 

ajuda mais, assim, pessoas que são menos antenadas. Entendeu? (A5) 

 

     A gerente A2 também confirma indiretamente que o mesmo não contribuiu pelo grande 

número de participantes.  

 

Tinha prática com várias pessoas do Brasil inteiro, várias regionais que vieram aqui 

para São Paulo. Então, a gente faz esse curso. E muito presencial com técnicas de 

diversas coisas, quando é na área técnica mesmo. E, basicamente, uma formação de 
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gestão, mas com muitas pessoas. Muitas. Quase 100 pessoas... Mas era muita gente. 

(A2) 

 

     E o gerente A1 cita que ajudou para dar uma noção, mas que o aprendizado acontece no 

dia a dia. 

 

Ah... ajuda para dar uma noção das coisas, porque o aprendizado mesmo é no dia a 

dia. (A1) 
 

     Com essas informações verificou-se que o treinamento para ocupação gerencial dos 

participantes contribuiu somente para direcionar sobre as tarefas da função, porque o 

aprendizado ocorreu no dia a dia. 

     Em relação aos treinamentos para manutenção da função, percebem-se poucas iniciativas 

formais; e quando acontecem elas são mais voltadas à atualização de informações de tarefas 

técnico-operacionais dos gerentes.     

     O gerente A1 é o que mais cita que participou e participa de treinamentos formais para 

manutenção da função gerencial.  

 

[...] Então, os treinamentos presenciais já são para quem está na função. Então, assim, 

eu, por exemplo, já passei por bastante curso. Já tive curso que eu tive que fazer fora 

do estado, fiquei 15 dias fora. Cursos aqui na própria superintendência. Mas, aí, você 

passa a semana inteira fora... (A1) 

 

     A gerente A2 cita que existem treinamentos quando muda alguma legislação e/ou reuniões 

para troca de experiências entre gerentes. 

 

[...] Por exemplo, sempre quando tem alguma mudança de legislação na área de – tudo 

– fundo de garantia, de habitação, aplicação, a gente sempre tem. Mas não são cursos 

longos, claro. Por exemplo... Presenciais. Sempre é uma reunião de meio dia... Ou de 

um dia inteiro. Tem outros cursos... (A2) 

 

        A gerente A3 também cita que há treinamentos formais para o lançamento ou atualização 

de produtos ou sobre mudanças na legislação. 

 

O Banco faz. presencial, porque vamos supor, a gente tem, aqui, 500 empregados na 

região, praticamente 200 gerentes. O Banco chamou todos os gerentes: “-Vamos falar 

sobre os produtos.” As vezes tem sobre legislação. E quando vem, por exemplo, 

agora, que é segmentado: acabou de abrir um fundo novo, fundo de investimento 

novo. Abriu em um dia, no outro dia foi todo mundo para o local X, o dia todo para 

ouvir falar sobre aquele fundo. Não dá tempo. Às vezes, a gente não tem tempo. Nós 

fazemos conferência. Então, todas as agências ao mesmo tempo, um grupo de 

empregados, telefone e conferência... Do mesmo interesse. Então, se é uma coisa 

voltada para pessoa jurídica, vai só o gerente geral e o gerente de pessoa jurídica [...] 

(A3) 
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     Em relação à contribuição desses treinamentos presenciais, foi salientado principalmente o 

direcionamento dado ao trabalho evitando erros técnicos. 

 

 

Treinamentos à distância 

 

 

     Na seção referente à trajetória profissional, verificou-se que o Banco possui uma 

Universidade Corporativa com vários cursos para o desenvolvimento profissional e 

direcionamento de carreira. 

     O quadro 6 apresenta os treinamentos à distância que os Gerentes de Relacionamento 

realizaram para ocupação e manutenção da função gerencial e suas contribuições para seus 

aprendizados.  

 

Quadro 6: Treinamentos à distância e suas contribuições – Banco Público 

Entrevis

tados 

Realizados para ocupação e manutenção da 

função 

Contribuições ao aprendizado gerencial 

 

 

  A1 

OFG: técnicos: sobre banco, ética, 

atendimento. (trilha).  

Alguns formatos são mais dinâmicos e outros mais 

“chatinhos”. 

MFG: sobre produtos e gestão (trilha). 

 

 

  A2 

OFG: técnicos: vários, principalmente 

contexto banco e atendimento (trilha). 

A falta de tempo prejudica a realização e o 

aprendizado. 

MFG: cursos técnicos de produto e gestão 

(parte da trilha de carreira). 

 

 

  A3 

OFG: cursos técnicos: banco, atendimento 

(parte da trilha de carreira). 

A falta de tempo e o acesso limitado prejudicam a 

realização e o aprendizado. 

MFG: cursos técnicos e de gestão (trilha). 

 

  A4 

OFG: técnicos: atendimento, banco (trilha). A falta de tempo e o acesso limitado prejudicam a 

realização e o aprendizado. MFG: cursos técnicos gestão e produtos 

(trilha). 

 

 

  A5 

OFG: técnicos: vários, principalmente sobre 

banco e atendimento (trilha). 

A falta de tempo prejudica e o formato distante da 

realidade não contribui. 

MFG: cursos técnicos e de gestão (trilha). 

Legenda:  

 

OFG = Ocupação da função gerencial       MFG = Manutenção da função gerencial                      

     Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas 

 

     Percebe-se um alinhamento nos conteúdos dos treinamentos realizados para a ocupação e 

manutenção da função gerencial, confirmando a existência da “trilha de carreira” citada pelos 

gerentes nas entrevistas. 
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Essa trilha fundamental é básica para o escriturário. Então, assim, é o mínimo de 

cursos que a gente tem que ter para conhecer um pouco da instituição e poder dar um 

bom atendimento. Depois, essa trilha vai se aperfeiçoando para cada função [...] (A1) 

 

[...] eu tenho que realizar uma trilha. Uma trilha é composta, por exemplo, por cinco 

grupos de cursos que são de áreas. Por exemplo, eu tenho que fazer cursos na área de 

responsabilidade social e empresarial, cursos na área de negociação, cursos na parte 

social, de habitação, de pessoas. Então assim, tem um leque, dentro desse leque tem 

alguns cursos que eu tenho que realizar. (A3) 

 

O treinamento que a gente tem é só agora através da Universidade do Banco, que é a 

nossa universidade corporativa, que aí é um treinamento que você... Tem alguns 

cursos de Harvard e tal, você faz os cursos e esse é o treinamento normalmente. E esse 

cronograma de curso normalmente é fixo, acho que desde que eu estou no Banco [...] 

(A5) 
 

     O gerente A4 cita, inclusive, que há metas para que se faça esses cursos, conforme 

transcrição. 

 

[...] Tem a Universidade do Banco, então lá eles passam bastante cursos para você 

também. Você inclusive tem metas para fazer esses cursos. (A4) 
 

     E ainda os gerentes A3 e A4 relatam o paradoxo em relação à obrigatoriedade em realizá- 

los e a falta de tempo para isso em função da limitação do acesso, fazendo com que eles 

cumpram a obrigatoriedade, sem gerar aprendizado. 

 

Simplesmente assim, se o meu gerente me pegar fazendo curso, estou na roça, porque 

ele quer que eu realize a meta. Então, eu tenho que dar um jeitinho. Como eu tenho 

uma comunidade, eu faço assim... Eu atendo o cliente, em quanto o sistema realiza 

alguma coisa, eu tento uma resposta, abro o curso e vira uma porcaria, porque não sai 

nada direito. Você só realiza aquilo que a empresa está te cobrando. A verdade é essa. 

Hoje o Banco fechou toda a análise de mérito que é aqui, o desenvolvimento 

profissional, a possibilidade de ascensão, 30% da avaliação é a realização da trilha. É 

muito difícil, porque você precisa agradar a gregos e troianos. Você tem que agradar o 

cliente, o seu par, o chefe, a empresa e ainda tem que pensar em você. (A3) 

 

Tem o lado ruim e o lado bom... você não tem o tempo também, é uma dificuldade 

muito grande de você fazer todos os cursos que eles querem que você faça... Alguns 

você consegue fazer fora. O que você consegue fazer fora, se você tiver essa 

disposição de fazer fora do ambiente de trabalho, você até consegue fazer direitinho, 

lendo todas as telas. Senão você acaba avançando as telas, vai lá, faz a prova, passei. 

Não gera aprendizado. Então, você até distorce a percepção da empresa, porque 

teoricamente você terminou o curso, você aprendeu, mas na realidade você não 

aprendeu. (A4) 
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     Corroborando com a informação anterior, o gerente A5 destaca a falta de contribuição 

desses treinamentos, pois além de não haver tempo para realizá-los, há pouca proximidade à 

realidade. 

 

Acho que pouco, viu, sinceramente muito pouco. Acho que para o dia a dia não 

contribui, na verdade, em nada... Eu acho que a realidade ela é diferente, 

principalmente aqui no Banco, do que a teoria... A gente não tem tempo disso. Então, 

a gente trabalha até às 20 horas todo dia, sem tempo.  (A5) 

 

     Para o gerente A1 alguns desses cursos são de fácil entendimento, porém outros são bem 

complicados por terem muita leitura. 

 

[...] E são cursos interativos, assim, de fácil entendimento. São cursos ministrados, 

desenvolvidos, alguns, pela Universidade de Harvard. Então, esses eu acho mais 

chatinhos. Porque esses cursos você tem que ler muito: ler, ler, ler, ler. Agora, os 

cursos formatados pelo Banco já são uns cursos mais dinâmicos, mais fáceis de ser 

entendidos... (A1) 

 

    Fica evidente que a falta de tempo e a limitação de acesso aos cursos, atrapalham a sua 

realização e aprendizagem. No modelo de Aprendizagem no Trabalho de Illeris (2004), é 

destacada a importância das condições técnico-organizacionais para que ocorra a 

aprendizagem. 

    Além dos fatores descritos anteriormente, também é citado pelos gerentes A1 e A5 que o 

formato de alguns cursos não é agradável e não remete à realidade. 

 

 

 Processos Informais 

 

 

     Conforme citado anteriormente, os processos informais foram os mais significativos no 

aprendizado dos entrevistados à função gerencial. 

     Pode-se perceber alguns incentivos do Banco para ocorrências deste tipo de aprendizado, 

principalmente em relação às tarefas técnicas, sendo alguns mais relevantes nesse processo do 

que outros. Marsick e Watkins (2001) citam a importância desses incentivos para o 

aprendizado informal dos colaboradores. 

     O quadro 7 resume as formas mais relevantes no aprendizado dos gerentes dentro da 

instituição.  
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     Conforme já informado, essas formas foram identificadas a partir do questionamento sobre 

o aprendizado das tarefas consideradas como de bom desempenho e das que necessitam de 

aprimoramento.  

 

Quadro 7: Formas mais relevantes de aprendizado  - Banco Público   

Entrevis-

tados 
Tarefas que desempenham bem Tarefas que necessitam de aprimoramento 

A1 
- Observação e orientação de dois gerentes que 

teve.  

- Não tem.  

Necessita mais tempo e melhor estrutura 

 

A2 
- Consulta a um expert 

Por gostar e por necessidade 

Pela necessidade  

- Consulta ao sistema e ao normativo  

- Consulta aos colegas 

A3 

- Consulta aos colegas 

- Consulta aos normativos 

Por gostar e por necessidade  

- Tentativa e Erro 

 

- Observação e exemplo dos aspectos + e - de 

gestores que teve  

 

Autoconhecimento 

A4 

-Consulta aos normativos  

-Consulta ao sistema 

 

-Empatia e reflexão 

 

- Não tem. 

Necessita de mais tempo e melhor estrutura 

 

Gestão participativa, autonomia, 

reconhecimento 

 

A5 

Início:  

- Nato  

- Na prática, tentando 

- Consulta aos colegas  

- Consulta à Central de Atendimento  

Atualmente: Consulta aos normativos 

 

- Não tem.  

Necessita de mais tempo e melhor estrutura 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das entrevistas 

 

    Alguns gerentes citaram tarefas mais técnicas tanto no bom desempenho quanto no 

aprimoramento, e outros citaram tarefas ligadas à gestão de pessoas.  

     Percebeu-se que as formas utilizadas para o aprendizado de tarefas técnicas diferem das 

formas de aprendizado das tarefas ligadas à gestão de pessoas, por isso elas serão 

apresentadas separadamente.  
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 Tarefas Técnico-operacionais 

 

 

     Em relação ao aprendizado e aprimoramento das tarefas técnico-operacionais, foi 

percebido principalmente o uso de consulta a ferramentas de suporte, como normativos, 

sistema e central de atendimento, conforme transcrições dos gerentes A3, A4 e A5. 

 

[...] Foi perguntando, entrando no sistema, no normativo [...] (A2) 

 

No Banco tem alguns caminhos de aprendizado. O primeiro caminho que está 

disponível para todo mundo é a própria base dos nossos manuais. Porque o Banco é 

bem burocrático, ele é bem manualizado. Quando eu entrei no Banco, ainda era em 

papel. Hoje é tudo via intranet. Isso, eu acho que papel, eu não fiquei nem um ano. 

Depois foi tudo internalizado. E o que eu acho muito bom lá, é que é público [...] (A3) 
 

Consultando os normativos, a central de atendimento, e fuçando muito no sistema 

também. Que você tem essa necessidade de fuçar e buscar mesmo... [...] (A4) 
 

[...] e nossa central de atendimento. No início, é mais a consulta a colegas e à central 

de atendimento... e agora é basicamente os normativos.  (A5) 

 

     Apesar do uso relevante dessas ferramentas no aprendizado desses gerentes, foram 

detalhadas algumas dificuldades ou problemas.  

 

O duro é que assim, a linguagem é chata mesmo, porque é muito burocrática... E aí, 

quando a gente vai conceder, a gente precisa se cercar de cuidados que ela tem 

linkado...  (A3) 

 

[...] Esses normativos se interrelacionam muito. Uma coisa que eu acho muito difícil é 

porque assim, se você entra em um, por exemplo, da conta corrente, ele já vai remeter 

a todos os outros também. Muitas vezes a informação não está em um acesso fácil, 

você acaba tendo muito link, hyperlink, no caso, como é virtual, entre os vários 

normativos. Então, acessa um, você busca informação no outro. Então, não é uma 

leitura que você começa a ler e tem um início, meio e fim, você tem que ficar 

buscando muito... (A4) 

   

Eles disponibilizam uma estrutura de teleatendimento, só que não são funcionários do 

banco que te atendem nessa estrutura, são terceirizados... Então, eles não têm 

conhecimento sobre a estrutura da empresa e nem conhecimento da operação. Eles 

acabam acessando essa base de informações lá e... Então, o trabalho que eles realizam 

por telefone, entre aspas, é ler e te passar aquilo e não te respondem... você mesmo 

tem que fazer essa consulta [...] (A4) 

 

[...] Tem uma central, que para assuntos muito específicos, às vezes, ela dá 

informações erradas, você tem que buscar mais nas áreas da matriz. Mas para os 

assuntos básicos e tal, você consegue ter uma orientação correta... Os normativos, no 

início, você não sabe lidar muito bem com eles, porque eles têm uma unidade 

específica, um remete ao outro [...] (A5) 
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     A consulta aos colegas e a experts também foram consideradas importantes no processo 

de aprendizagem desses gerentes, conforme transcrições dos gerentes A2 e A5.  

 

[...] E esse gerente com quem eu trabalhei entendia muito, entende. Então, eu ficava 

sugando dele. No final do dia, fechava o banco: “-Fulano, como é que é isso, isso e 

isso?”... E foi uma pessoa que me ensinou bastante... Foi perguntando para as pessoas 

que sabiam. (A2) 

 

[...] Eu dou mais valor ao que eu aprendo com meus colegas. (A3) 

 

[...] Então, a maior parte do aprendizado foi com colegas... No início, é mais a 

consulta a colegas...  (A5) 

 

 

     De acordo com informações dos gerentes A1 e A2 a troca de experiências proporcionada 

por ações das Regionais no Banco também contribuíram para seus aprendizados. 

 

[...] o Banco está sempre promovendo grupos de trabalho para a gente trocar ideias 

entre gerentes de outras agências... Promovendo ações, assim, do tipo X. Então, ou 

seja, você passa uma semana em outra agência, para você conhecer o que está sendo 

feito lá, aplicar o que você tem de melhor lá ou aprender o que ele está fazendo de 

melhor para você trazer para a agência. Ah, isso é frequente. Recebo outro gerente. A 

gente sempre faz uma troca. Normalmente, essa troca é feita na região. Por quê? 

Porque também não adianta fugir do seu público. Porque, então, a realidade vai ser 

diferente. E, aí, você acaba não aproveitando muito dessa troca de experiência. Você 

precisa aprender, mas com a sua realidade. Então, a gente está aqui na região X: 

normalmente a troca é feita aqui na região X. (A1) 

      

Um grupo ir com outro gerente: um passando experiência de uma determinada 

situação que, talvez, você não tivesse vivenciado... Aí, desperta para quando 

acontecer... Ou quando não sei como fazer [...] (A2) 

  

     O gerente A5 também cita essas ações em sua Regional, porém devido ao seu modelo, não 

houve contribuições ao seu aprendizado. Dessa maneira é possível perceber novamente a 

influência da gestão no processo de aprendizagem gerencial.  

 

A gente tinha... reuniões que reúnem gerentes da mesma categoria, a gente fez, aliás, 

já na superintendência, e conversa. Só que eu acho que o que acontece é que acaba se 

tornando sempre reuniões mais de lamentação do que realmente de coisas realmente, 

efetivas. Realmente você vê o pessoal só reclamando das áreas, do sistema, do colega, 

do gerente e não flui. Entendeu? Quem comanda essas reuniões são gerentes de 

agências, então eles tem a preocupação do dia a dia... os funcionários e os clientes 

ficam ligando para ele durante a reunião... e tudo isso atrapalha [...] (A5) 

 

     O gerentes A5 ainda relatou a importância da prática em seu aprendizado. 

 

[...] você aprende, assim, literalmente dando cabeçada... Acho que o essencial você 

ganha com a prática, você realmente olhar no olho do cliente, você conhecer a... 

Então, acho que o principal você aprende com a experiência [...] (A5) 
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     Em relação ao aprendizado das tarefas técnico-operacionais, percebeu-se a relevância 

principal da consulta em ferramentas de suporte, da consulta aos colegas e a experts e da 

prática, o que Marsick e Watkins (2001) chamam de aprendizagem incidental.  

    A troca de experiência também foi apontada como um incentivo relevante ao aprendizado 

gerencial, o que de acordo com Marsick e Watkins (2001) é chamado de aprendizagem 

informal. 

 

 

 Tarefas ligadas à Gestão de Pessoas 

 

 

      Em relação ao aprendizado e aprimoramento das tarefas ligadas à gestão de pessoas, foi 

percebido principalmente o uso da observação de outros gerentes, vide transcrições dos 

gerentes A1 e A3.  

 

[...] Mas quem me ensinou mesmo foram dois gestores que eu tive. E, assim, me 

espelhei, me espelho muito nessas pessoas. Assim, não precisei fazer curso, não 

precisei de treinamento do Banco. Na verdade, quem me passou toda essa experiência 

que, hoje, eu acredito que eu tenho um ótimo resultado com isso, foi em função de 

dois gestores que eu tive que, para mim, são excelentes profissionais [...] (A1) 

 

     Inclusive a gerente A3 especifica as contribuições tanto com os exemplos positivos, como 

com os negativos. 

 

Eu diria que a contribuição, assim, é o dia a dia. Porque, assim, eu trabalhei com 

vários gestores. Então, eu trabalhei com gestor bonzinho, com gestor ruinzinho, com 

gestor ético, com gestor safado. Já trabalhei com um monte de gente. E, aí, você... 

Procurei sempre aprender pegar o melhor de cada um deles. Então, eu aprendi e eu 

vim me formando aos poucos, com aquilo que me identifico ou não. Então, isso é 

fundamental.  (A3) 

 

     A orientação de gestores outro fator relevante no processo de aprendizagem do gerente 

A1. 

 

[...] Então, a forma com que eu aprendi e a forma com que ele ensinou, isso me 

marcou muito. Era no dia a dia. Não tinha treinamento, não tinha curso, não. Era o 

bate papo diário, era mostrando ali: “-Olha, não é desse jeito. É assim.” Pegando na 

mãozinha, levando até tal lugar. Então, essa forma de você ensinar, de você: “-Olha 

como você tem que motivar a pessoa: é assim. Aqui, não adianta você dar paulada, 

porque não vai funcionar“... Explicava. Na próxima, você já estava melhorando. 

Então, conduzia de uma forma melhor. Então, para mim foi o melhor gestor que eu 

tive [...] (A1) 
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     Para o gerente A4 a empatia e a reflexão são formas de aprendizado de gestão de pessoas. 

 

Olha, eu tento ser muito franco, eu trago um pouquinho da minha experiência de vida. 

Eu tento tratar as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratado e respeitar a 

individualidade de cada um. Então, com ele eu conversava muito francamente, eu era 

muito franco, muito direto. Até porque o perfil dele é muito esse, ele é muito objetivo 

no falar, no falar com as pessoas. Então, eu tentava ser assim, da forma que ele era. 

Com essa outra agora, ela é uma mulher, uma senhora, também tem filho... Então, 

com ela já não sou tão direto da forma que eu era com ele, falo mais na brincadeira. 

Que é o perfil dela também, ela é mais contente, mais alegre. Então, eu vou 

conversando com ela dessa forma, vou moldando um pouquinho mais. (A4) 

 

     E para a gerente A3 o erro e acerto são formas de aprendizado no processo de gerenciar 

as pessoas; e que talvez uma prática formal, o autoconhecimento e o relaxamento possam 

ajudar nesse processo. 

 

Erro e acerto. Você pisa na bola, uma hora você acerta, uma hora você erra, uma hora 

você acerta e uma hora você erra. É muito difícil. Eu mesma já tentei fazer uma pós-

graduação nessa área... Eu acho que todo mundo, hoje, um dos caminhos é você fazer 

psicoterapia, faz parte, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, relaxar um 

pouco, porque nós ficamos muito bravas. Então, todas as vezes que eu dou uma 

relaxada, eu consigo um resultado melhor do que o que não tem. Então, aqui a gente 

vive em um ambiente de absoluta pressão [...] (A3)  

 

     Em relação ao aprendizado de gestão de pessoas, a observação e orientação de antigos 

gestores, a empatia e reflexão, e o erro e o acerto foram relevantes nesse processo. Verificou-

se que a prática formal, o autoconhecimento e o relaxamento possam contribuir para esse 

aprendizado. 

     Marsick (2009) cita a importância dessas práticas no processo de aprendizagem informal. 

 

 

 Fatores influenciadores no aprendizado  

 

 

     Foi possível perceber nas entrevistas, a influência de alguns fatores no aprendizado 

gerencial dos participantes. Alguns deles fazem parte do ambiente de trabalho técnico-

organizacional e cultural-social dos participantes e outros da dimensão de suas emoções, 

conforme citado por ILLERIS (2004; 2007). 

     O fato de gostar ou não da tarefa foi citado pelos gerentes A2 e A4 como influenciador 

no aprendizado tanto nas tarefas de bom desempenho como nas tarefas com necessidade de 

aprimoramento.    
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[...] E eu gosto muito dessa área... Mas eu sempre me identificava mais e gostava 

mais... Habitação é um pouco maçante para mim. É um pouco mais pesado... Mas é 

um processo muito, muito burocrático. E eu não curto muito burocracia. E muitos 

detalhes, muitas coisa [...] (A2) 

 

Ah, eu gosto mais da parte de análise de crédito, eu gosto bastante dessa parte, é onde 

eu mais me identifico. Segundo plano assim, de interesse é a parte de investimentos, 

eu gosto também. Uma das coisas que a gente faz também é trabalhar a parte de 

investimento também. (A4) 

 

     O gerente A5, de forma indireta, também contribuiu ao declarar gostar e se identificar com 

ela. 

 

E é aquela fechada do negócio, o fechamento do negócio, acho que é o que flui 

melhor, porque você não depende de sistemas. Então, você depende só de conhecer o 

produto e de ter uma boa conversa com o cliente. Então, eu acho que foi natural, acho 

que é uma habilidade natural minha [...] (A5) 

 

     Para os gerentes A2 e A4, a necessidade de realizar a tarefa também foi citada como 

influenciadora no processo de aprendizagem. 

 

O que contribuiu foi que como a gente tem poucas pessoas para trabalhar, então ou 

você faz ou você faz. Então, acabei aprendendo muito pela necessidade mesmo, de 

aprender porque eu tinha que fazer [...] (A2)  
 

[...] mas que eu tive que desenvolver, eu não tive opção. Porque se eu queria seguir a 

carreira comercial, eu tinha que aprender, dar a cara a tapa, oferecer. (A5) 

 

     A falta de tempo relacionada à ausência de estrutura e à quantidade de tarefas, é citada 

pelos gerentes A1, A4 e A5 como um fator que prejudicial ao aprimoramento gerencial. 

  

Por falta de tempo. É. Tempo é o maior. Porque, assim, o tempo, na verdade... Falta 

tempo porque falta estrutura. Se a gente tivesse mais estrutura, era mais fácil 

administrar esse tempo.  (A1) 

 

É que assim, eu não me vejo com dificuldade muito grande em nenhuma das tarefas 

que eu tenho que desempenhar. No meu caso seria mais em conciliar todas elas, 

porque falta literalmente tempo para fazer tudo. Você trabalha buscando recurso de 

cliente para captar, você trabalha na parte de empréstimo, concedendo o empréstimo 

para os clientes. Você vai entrar na parte de vendas de todos os produtos também [...] 

(A4) 

 

[...] Acho que não tem nada que é difícil, assim, que você não saiba. O problema é que 

você sabe como fazer, mas você não tem os meios e nem a... Eu acho que o grande 

problema é a gente trabalha apagando incêndio. É só assim, a gente não tem... O que 

acontece hoje é que a gente não tem tempo para planejar, realmente você planeja, e aí 

você inicia a ação, tem o meio e o fim. Na verdade, você já vai no fim direto, a pessoa 
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vai fazer assim, então, você vai só fazendo assim, você não trabalha, por exemplo, 

com planejamento. Acho que é isso, você não tem tempo de planejar. (A5) 

 

     Nos aspectos que prejudica o aprimoramento gerencial, o gerente A1 cita também a 

pressão por metas. 

 

[...] meu pós-venda é ruim. Não porque eu não saiba fazer o pós-venda e sim, acho, 

que por falta de organização, por falta de pessoal. Então, assim, a exigência de meta 

que a gente tem, o resultado que a gente precisa apresentar, a gente acaba esquecendo 

um pouquinho o pós-venda [...] (A1)  
 

   E a gerente A3, de maneira indireta, também confirma. 

 

[...] relaxar um pouco, porque nós ficamos muito bravas. Então, todas as vezes que eu 

dou uma relaxada, eu consigo um resultado melhor do que o que não tem. Então, aqui 

a gente vive em um ambiente de absoluta pressão [...] (A3)  

 

    A gestão participativa, apoiadora e motivadora é citada de forma indireta pelo gerente A4 

como boa contribuição para seu aprimoramento na função, e por consequência para a entrega 

de melhores resultados. 

 

[...] Então, se eu estiver já motivado e estiver me sentindo bem, me sentindo 

valorizado, eu vendo muito mais do que se a pessoa começa a dar paulada. E quando 

eu sentei na cadeira o sistema de gestão começou a mudar, eu comecei a receber muito 

mais pauladas do que desafios. E eu senti que o meu rendimento caiu muito. Agora, eu 

estou em um conflito interno muito grande, que eu tenho que começar, de certa forma, 

criar uma carapaça para me defender dessas pauladas, ao passo que eu vou começar a 

fazer as entregas novamente. A minha necessidade maior hoje, é voltar a ter as 

entregas que eu tinha quando eu busquei a promoção, que foi por causa delas que eu 

consegui a promoção. (A4) 

 

      O gerente A1 detalha que o lado ruim do ambiente de pressão por resultados, é o estresse 

e o fato de atrapalhar sua vida pessoal. Ao mesmo tempo faz com que ele troque experiências 

e busque opções e melhorias. 

 

[...] Isso vai fazendo com que a gente vá mudando. Esse dinamismo, essa cobrança faz 

com que a gente sempre vá buscando alternativa, a gente vá buscando experiência em 

outro lugar: “-Como é que você está fazendo?” Porque sempre alguém está fazendo. 

Então, você vai se espelhar ali, vai perguntar o que está acontecendo. E isso faz com 

que a gente se mexa, assim, e vá atrás do resultado. Que a cobrança vem. O lado ruim 

disso é o estresse. É muito estressante... Atrapalha muito na vida pessoal. (A1) 

 

     Alguns fatores citados dependem de fatores emocionais e/ou intrínsecos dos gerentes, 

porém outros podem ser modificados pelo ambiente, inclusive a gestão. 
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Fora da Instituição 

 

 

     No quadro 8, pode se verificar as contribuições ao aprendizado da função gerencial 

provenientes das experiências familiares, sociais, educacionais e profissionais dos 

participantes do Banco Público. 

     Em relação às experiências profissionais, identificou-se que as experiências anteriores e 

posteriores à entrada no setor financeiro, contribuíram para o aprendizado gerencial. 

 

Quadro 8: Contribuições das experiências familiares, sociais, educacionais e 

profissionais  

Entrevis

tados 

Experiências familiares e 

sociais  
Experiências educacionais Experiências profissionais 

A1 

- Buscar novos 

desafios/alternativas e 

persistir, autonomia 

- Administrar melhor os 

processos e as pessoas     
- Práticas administrativas  

A2 

- Facilidade de se relacionar 

com clientes e colegas.  

 

- Aumento de percepção 

- Fazer diferente,  

atender clientes e influenciar 

pessoas    

- Facilidade em lidar com 

clientes e fazer diferente      

- Aumento de percepção  

A3 

– Facilidade de escrever, de 

se comunicar, de contar 

estórias e de criar   

 

- Capacidade criativa  

- Administrar melhor  

- Gerenciar pessoas  

- Limites nas relações e nos 

processos  

A4 

- Importância e habilidade de 

dialogar, de dar e receber 

feedback, e importância do 

respeito  

 

- Criar e melhorar processos  

- Importância do trabalho em 

equipe  

- Orientar/direcionar colegas    

A5 

- Honestidade, esforço, 

engajamento  

 

- Melhorar os processos  

- Conhecimento de 

processos, iniciativa e 

proatividade.   

- Conhecimento dos produtos 

e processos. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas 

 

 

 Experiências familiares e sociais 

 

 

     Em relação às influências das experiências familiares e sociais para a função gerencial, 

percebe-se um predomínio de contribuições ligadas a valores e características pessoais, 

como honestidade, respeito, criatividade, autonomia, esforço e persistência. 
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Então, eu sempre fui uma pessoa bem autônoma. Então, isso me ajudou muito agora, 

por quê? Porque eu sempre buscava desafios, mesmo na minha adolescência. Então, 

era uma pessoa que gostava de esporte. Participei de alguns times na cidade, joguei 

pelos times da cidade. E sempre viajei sozinho com 14, com 16 anos. Isso me ajuda 

até hoje porque eu sempre... Eu gosto de buscar novos desafios. Então, eu estou 

sempre atrás de novos desafios. Isso faz com que eu não fique parado. Estou sempre 

buscando alternativas. Nessa parte de filho, assim, minha mãe até que me soltou um 

pouquinho, então foi bom [...] (A1)  

 

Então, o fato de ter ouvido muita história, eu, como pessoa, sou altamente criativa. 

Sou muito criativa. Eu fui muito incentivada em casa também. Meu pai também é um 

cara supercriativo. Então assim, história, música... Isso, na verdade, formou o que eu 

sou. Eu sou uma pessoa criativa [...] (A3) 

 

São dois valores principais que eu tenho para mim, que eu gosto de colocá-los muito 

em prática, eu busco de todas as formas: comunicação e respeito. A minha mãe me 

falava muito isso, ela falava: “-Qualquer tipo de relacionamento, seja amoroso, 

afetivo, profissional, qualquer forma, você tem que ter essas duas coisas: tem que ter 

comunicação e respeito.” [...] (A4) 
 

[...] Na verdade, eu acho que os valores familiares, acho que é a base de tudo. Então, 

essa questão de caráter, honestidade, de trabalhar, realmente de você buscar. Porque, 

se você for ver a teoria, a gente deveria trabalhar um certo tanto de tempo. Então, a 

gente sempre faz mais, sempre busca, e a gente tenta desempenhar o papel bem. 

Então, isso é uma coisa que se aprende em casa. (A5) 

 

     Houve também contribuições em relação ao aprendizado de habilidades humanas, como 

comunicação e relacionamento interpessoal  

 

Eu acredito que sim, principalmente na área de relacionamento interpessoal. Eu acho 

que isso... O que você leva de relacionamento familiar pode influenciar no seu 

relacionamento com clientes e com pessoas, colegas. (A2) 

 

[...] Eu ouvi muita história na infância. O meu avô paterno era um ótimo contador de 

história e meu pai também. Então, eu ouvi muita história. Então, hoje assim, o meu 

trabalho junto com os adultos e com meu cliente, tem muita coisa, muito negócio que 

eu fecho, que eu conto história. Mas as histórias assim, a forma de falar [...] (A3) 
 

[...] Eu via os meus pais conversando bastante… eu e minha esposa, a gente conversa 

muito, a gente conversa muito sobre tudo. Então, eu tento levar isso lá também. 

Quando uma coisa me desagrada, que um funcionário faz ali, que eu já vejo que ele 

errou, alguma coisa assim, eu não exponho funcionário, não dou feedback para ele na 

hora, não interrompo nada, deixo ele terminar. Quando é uma coisa muito grave, eu 

tento consertar, intervenho para consertar, para corrigir alguma informação que foi 

passada errada, alguma coisa assim. A hora que termina, por exemplo, um 

atendimento, se aconteceu isso durante o atendimento, eu chamo o funcionário depois 

ali do lado, bem informalmente, mas já converso com ele e falo: “-Olha, errou nisso, 

nisso, nisso e nisso. Deve ser falado isso, isso e isso, por causa disso.” Explico, 

ensino, sempre conversando bastante. (A4) 
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     Contribuições em relação ao aprendizado de habilidade técnica como a escrita, conforme 

transcrição da gerente A3. 

 

Toda a infância, você carrega a vida toda. Então, tem coisas, por exemplo, ontem... 

Vou dar um exemplo assim, para você. Ontem eu tive que preparar uma 

documentação para ouvidoria, é normal, faz parte. Então assim, redigir. Se você não 

souber redigir, você expõe a empresa. Então assim, normalmente, essas reclamações 

de Procon, o pessoal me põe para redigir. E, por exemplo, na minha infância, eu tive 

muito estímulo para resolver isso, a escrita e tal. Então, eu trouxe o benefício até hoje 

[...] (A3) 

 

 

 Experiências educacionais 

 

 

     Para os gerentes A1, A3, A4 e A5, em relação às experiências educacionais, percebe-se um 

predomínio das contribuições ligadas ao aprendizado de habilidades conceituais e de 

projeto, como criar e melhorar processos. 

 

E a graduação, na verdade, foi para eu poder entender toda essa prática, tudo isso que 

eu vivenciei. Então, para mim, era muito legal na graduação, porque quando eu 

começava a ver a teoria, eu começava a linkar com o que eu tinha vivido. E, 

principalmente na administração, não tinha nada que era passado em sala que eu não 

tinha passado na prática por aquilo. E isso foi legal, porque, aí, você começava a 

entender para que servia. Aí, você começava a juntar a teoria com a prática. E isso foi 

melhorando na administração do banco. Por quê? Porque, agora, você tem certeza do 

que está fazendo. Ou melhorava o processo, porque você aprendeu na prática, achava 

que aquilo estava certo... E, aí, você melhorava o processo. Então, assim, a graduação, 

a pós-graduação me fez crescer muito dentro da agência no sentido de poder 

administrar melhor. (A1) 

 
Ajuda, porque você acaba tendo uma noção geral de tudo. Então, a administração tem 

isso. A administração traz uma visão geral. Você não é o contador, você não é o 

responsável pela logística, mas você tem uma visão geral. E você consegue não ficar 

bitolado novamente. Então, eu estou na agência, eu estou fazendo uma atividade que 

eu sei todo, aonde vai impactar em tudo. (A3) 

 

Dentro do que eu consigo modificar, que é até testar e colocar o conhecimento em 

prática, eu sempre tento fazer muita coisa, eu gosto de ficar fazendo testes. Então, eu 

aprendo alguma teoria e tento ver de que forma eu consigo colocar em prática. (A4) 

 

Ajuda mais na questão dos princípios básicos, é no início. Aquelas coisas básicas, de 

teoria mesmo, que muita coisa você... Mais a base da gestão, o funcionamento das 

empresas, acho que flui sim. (A5) 

 

     Essas habilidades foram contribuições provenientes da formação em administração de 

empresas, uma área relacionada à função gerencial.  

     Houve também aprendizados ligados às habilidades humanas, como atender clientes. 
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Eu sempre fui muito de explicar as coisas. Acho que o lado professoral. Semana 

passada mesmo eu liguei para um cliente que estava inadimplente com parcelas de 

habitação dele. Então, eu expliquei tudo. Porque... O que estava acontecendo na ponta, 

porquê está devedor, por isso, por isso, por aquilo. (A2) 

 

     Para as gerentes A2 e A3, aprendizados relacionados às características pessoais, como 

aumento de percepção e criatividade. 

 

Contribuiu sim porque, de uma certa forma, você é diferenciado. Se você é de uma 

outra área... Você amplia. E eu acho que é o que eu falo: você trabalhar em uma 

instituição financeira para quem, como eu, trabalhava em outra área completamente 

diferente, você, primeiro, desenvolve o seu outro lado do cérebro. E, de uma certa 

forma, você é diferenciada porque você... Eu visualizei e visualizo as coisas de uma 

maneira diferente de quem só trabalhou em banco [...] A2 

 

[...] a formação, também, na faculdade, naquela época, a gente tinha o chamado ciclo 

básico, uma coisa antiga. Quando eu entrei na Instituição Educacional X, a gente tinha 

aula de filosofia, psicologia, sociologia. A gente tinha um ciclo básico, que chamava.., 

eu falei assim, porque o Banco tem como política ter a menor taxa de juro. Eu falei 

assim: “-Então, vamos trabalhar com isso.” E assim, eu tive um retorno absurdo. Mas 

é por quê? Porque eu sempre fui muito focada. Como eu tenho uma formação mais 

ampla, eu consigo sair, dar uma viajada. (A3) 

 

 

 Experiências profissionais  

 

 

     Em relação às experiências profissionais, verificou-se que houve um predomínio de 

contribuições ligadas às habilidades humanas, como gerenciar pessoas, lidar com clientes e 

trabalhar em equipe. 

      

[...] A forma de administrar, também. No final da minha... Não no final da minha 

carreira, mas quando eu optei em mudar para o Banco e entrar em uma área diferente, 

eu ocupava um cargo de supervisor na área de projeto. Então, assim, mesmo sem 

graduação, sem uma especialização melhor, eu tinha a prática de supervisionar. Então, 

isso me ajudou... (A1) 

 

[...] Lidar com pessoas e perceber realmente diferenças muito, muito grandes entre as 

pessoas que trabalham na instituição. Então, você tem pessoas de um nível cultural e 

tudo baixo, médio e alto também [...] (A2) 
 

[...] É o dia a dia. Porque, assim, eu trabalhei com vários gestores. Então, eu trabalhei 

com gestor bonzinho, com gestor ruinzinho, com gestor ético, com gestor safado. Já 

trabalhei com um monte de gente. Procurei sempre aprender pegar o melhor de cada 

um deles. Então, eu aprendi e eu vim me formando aos poucos, com aquilo que me 

identifico ou não. (A3) 
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Bom, eu sempre trabalhei em empresa pequena... O dono é o gerente e você está ali 

para fazer. Então, um valor que eu aprendi e que eu tento trazer muito é o trabalho em 

equipe. Então assim, eu sei que sozinho você não consegue fazer nada. Até porque na 

pequena empresa você é sobrecarregado, tem que fazer muitas tarefas. Então, se você 

não pega uma ajuda do seu colega ali, para fazer o que você tem que fazer e ajudá-lo 

também, é uma via de mão dupla, você tem essa dificuldade, não consegue colocar em 

prática, não consegue entregar o que tem que ser entregue... Para gerente ajuda 

bastante, porque muitas vezes uma operação que se você delegar para alguém fazer 

aquilo ali ou se você não passar o passo a passo para ela, ia demorar, ia ter uma 

margem de erro ou poderia dar prejuízo para a empresa. Por você saber, você já pode 

passar para a pessoa e falar: “-Olha, faz dessa forma assim, assim e assado que já 

resolve.” Você já manda o conhecimento junto com a demanda. (A4) 

  

     Foram comprovadas também contribuições de aprendizados relacionadas a características 

pessoais como criatividade, iniciativa, proatividade, aumento de percepção e estabelecimento 

de limites. 

 

Eu acho que também tem um pouco a ver com o que eu falei agora. Tanto pelo fato de 

eu perceber e ter a possibilidade de conviver com pessoas de diferentes níveis. Você 

atender pessoas de diferentes níveis. E eu passei a perceber que você exerce papeis 

diferentes dependendo do ambiente em que você está... Então, isso acho que também a 

gente percebe e amplia com a convivência... E eu passei a perceber que você exerce 

papeis diferentes dependendo do ambiente em que você está. (A2) 

 

Lá, como não tem rotatividade, o Banco não é uma empresa que fica trocando de 

empregado o tempo todo, eu respeito muito, por quê? O que eles fizeram... Porque 

essa turma que, hoje, tem uma dificuldade com informática, uma dificuldade, às 

vezes, com tecnologia, eu dou muito valor para eles... Então, eles têm uma 

maturidade. Então, para você vê, eles sabem até onde eles podem ir. É uma coisa que 

isso o Banco não vai nunca dizer para nós. O Banco vai dizer assim: “-Você tem que 

seguir o manual.” Mas a gente sabe que a gente pode ir até um certo ponto. Eles 

sabem. Então, eles vão passando isso para a gente.   

 

     E às habilidades técnicas, como o conhecimento de práticas administrativas, de produtos 

e de processos. 

 

[...] Então, eu já entrei conhecendo como funcionava uma empresa, porque dependia 

de algumas coisas aqui de balanço e tal. Então, ele me ajudou mais nesse sentido, de 

possibilitar ser gerente rápido, assistente rápido, de eu já conhecer o funcionamento 

das coisas. Então, você une aí o negocial com aquele conhecimento que eu já tinha e a 

necessidade, então, acho que nesse sentido sim... Além da questão técnica também, 

que eu já venho com aquela bagagem técnica, de conhecer como é que funciona a 

empresa, os documentos de uma empresa. Coisas que fez diferença quando eu entrei 

na empresa. [...] (A5) 
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5.2 Banco Privado 

 

 

    Assim como a seção 5.1 e seguindo o objetivo desta pesquisa, esta seção apresenta o perfil 

demográfico e a trajetória profissional dos Gerentes de Contas e Operacionais do Banco 

Privado, contextualiza os seus ambientes de trabalho e evidencia as suas formas de 

aprendizagem. 

 

 

5.2.1 Os gerentes entrevistados 

 

 

Perfil demográfico 

 

 

     O Quadro 9 apresenta o perfil demográfico das cinco Gerentes de Contas e dos dois 

Gerentes Operacionais, pertencentes ao Banco Privado. 

 

Quadro 9: Perfil demográfico participantes – Banco Privado 

Entrevistados Sexo Idade Idade 1º 

emprego 

Estado 

civil 

Formação 

B1 F 47 18 S G: C. CONTÁBEIS 

B2 F 35 19 C G: ARQUITETURA/MKT 

B3 F 29 20 C G: ADM.EMPRESAS 

B4 F 40 14 C G: PEDAGOGIA 

B5 F 46 19 S G: ADM. EMPRESAS 

E: ECON./INVEST. 

B6 M 46 15 C G: ADM. RH 

B7 F 41 14 C G: ED.FÍSICA 

 

Legenda:  

 

 M = Masculino  F = Feminino           C = Casado  S = Solteiro       G = Graduação  E = Especialização  

Formação: Dados em cor azul: posterior à atuação na função gerencial 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas 
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     Conforme visualizado no Quadro 9, os gerentes entrevistados neste Banco possuem idade 

variando entre 29 e 47 anos: em média 41 anos, sendo a grande maioria pertencente ao sexo 

feminino. 

     Com exceção de B1 e B5, os demais gerentes são casados. A gerente B1, é solteira, apesar 

de ter tido uma vivência matrimonial no passado. 

     Os gerentes iniciaram suas atividades laborais em média aos 17 anos. Com exceção da 

gerente B3, os demais gerentes possuem mais de 16 anos de experiência no mercado de 

trabalho. 

     Quanto à formação, há um maior número de gerentes graduados em áreas distintas à 

função que exercem, com exceção dos gerentes B3, B5 e B6. 

     O gerente B6 iniciou e concluiu sua graduação após ingressar no cargo gerencial.  

 

Eu sou formado em Recursos Humanos, só recursos humanos. Na verdade faz poucos 

anos que me formei, então tentei um curso que tivesse a ver com a minha função... Eu 

fiz uma faculdade de dois anos. (B6)  

 

     A gerente B2 possui duas graduações, e realizou a segunda graduação devido a 

oportunidade que teve na sua trajetória profissional.  

 

Minha primeira faculdade foi Arquitetura e Urbanismo.... aí, eu fiz outra faculdade de 

marketing.  (B2) 

 

     Somente a gerente B4 exerceu sua profissão anteriormente ao ingressar no setor financeiro, 

e somente a gerente B5, possui pós-graduação.  

 

[...] Eu cheguei a dar aula três anos [...] (B4) 

 

Eu tive a oportunidade de fazer MBA pelo Banco X... e fui a uma pós-graduação de 

seis meses, na Instituição de Ensino Y, de Economia. (B5) 

 

     As gerentes B3 e B4 citaram ter interesse em realizar uma pós-graduação. A primeira citou 

ter iniciado, mas o curso apesar de estar voltado ao mercado financeiro, pouco contribuía para 

o seu dia a dia; por esta razão trancou a matrícula. A gerente B4 diz preferir ficar com sua 

família ao invés de realizar uma pós-graduação, considera que pouco contribuirá para os seus 

desafios diários. 
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Eu tentei fazer a pós de mercado financeiro, soluções de mercado financeiro, mas eu 

acabei desistindo. Porque eu imaginei que aquela pós estava mais voltada para a 

minha realidade, para o meu dia a dia mais comercial, assim, mais teórico de 

economia. Mas estava muito mais voltado para conta. Então, é uma coisa que não ia 

agregar muito no meu dia a dia, eu acabei desistindo. A pós um ano e meio [...] (B3)  

 

Na verdade, eu acho assim, vários cursos de pós-graduação e etc., não interferem em 

nada no meu dia a dia. Eu tenho criança pequena. Então, nesse primeiro momento, 

meus filhos precisam mais de mim do que eu ficar ausente, fora. Então, não é o meu 

objetivo. Porque assim, se fosse me agregar profissionalmente, mas para o que eu 

faço, não vai me ajudar. (B4) 

 

     É possível perceber a participação de um grupo maduro tanto em relação às suas idades 

como no sentido do tempo de atuação no mercado de trabalho. 

    Quanto à formação dos gerentes, há variedade na área, mas principalmente no curso 

realizado por eles. 

     Apesar da maioria dos gerentes entrevistados pertencerem ao sexo feminino, o número de 

mulheres ocupando o cargo gerencial em agências de Bancos Comerciais e Múltiplos com 

carteira comercial, privados, no Brasil, é um pouco mais da metade do número de homens 

(RAIS, 2009). 

 

 

Trajetória Profissional 

 

 

     Conforme citado na seção referente à trajetória profissional dos gerentes do Banco 

Público, é de fundamental importância conhecê-la, já que contribui para a compreensão do 

processo de aprendizagem gerencial dos profissionais.  

     O Quadro 10 apresenta dados sobre o tempo que cada participante está no Setor Financeiro 

neste Banco, se atuou em outros bancos e quais foram os cargos exercidos antes e após 

entrarem no Setor Financeiro. 
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Quadro 10: Trajetória profissional dos participantes – Banco Privado 

Entrevista-

dos 

(T) 

SF 

(T) 

BA 

(T) 

Gestor 

(Q) 

BTA 

Cargos ocupados antes 

da entrada no SF 

 

Cargos ocupados no SF antes da 

atuação como Gerente de 

Contas/Operacional 

B1 29 07 19 03  

 

-X- 

Aux.Serv.Gerais 

Secretaria 

Atendente 

Assist. Gerência 

B2 06 04 06 01 Estagiária  

Produtora de Eventos 

 

-X- 

B3 09 04 06 02  

 

-X- 

Estagiária 

Caixa 

Ger. Novos Negócios 

Ger. Expansão 

B4 20 11 14   01 Babá 

Vendedora de Livros 

Secretária 

Garçonete 

Assist. Adm. 

 

Escriturária 

Atend. Jr, Pl, Sr 

Ger.Trainee 

Ger. Jr. 

 

B5 27 12 25 01 -X- Assist. Cobrança 

Assist. Coml 

B6 27 25 14 - Aux. Prod. 

Supervisor 

Aux. Adm. 

Escriturário 

Caixa 

Tesoureiro 

Supervisor 

B7 21 16 09 01 Aux. Escrit.  

Aux. Prod.  

Aux. Escritório 

Escriturária  

Recepcionista 

 Assist. Atend 

Caixa 

 Tesoureiro 

 Assist. Gerência  

Supervisor 

Legenda:   

 

T = Tempo (anos)   SF = Setor Financeiro  BA = Banco Atual    Q = Quantidade   BTA = Banco(s) trabalhado(s) 

anteriormente 

  Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas 

 

      A trajetória dos participantes anteriormente à entrada no setor financeiro é bem diversa; 

com exceção das gerentes B1, B3 e B5 que só atuaram no setor financeiro. 

 

Eu sempre fui bancária [...] (B1) 

 

Na verdade, eu sempre trabalhei em banco. A minha vida sempre foi em banco. Eu 

estava fazendo faculdade e estava procurando um estágio, mas não estava procurando 

em banco necessariamente, eu queria começar a trabalhar e estagiar. E aí, teve uma 

oportunidade pelo CIEE para eu ir fazer um estágio no Banco X. (B3) 

 

Banco a vida inteira. (B5) 
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Então, eu comecei a estagiar na Companhia X,... Estagiei lá por quatro anos. Aí, 

depois, eu fiz um trabalho dentro da Companhia X na área de eventos e eu me 

interessei muito. Então quando acabou a faculdade e eu fui para uma agência de 

publicidade, na verdade, de marketing e eventos, e comecei a trabalhar nessa área. 

Fiquei lá uns seis anos, ... E trabalhei... Só tinha um problema: eu viajava muito e 

tinha filho. Então, eu ficava muito distante, aí, por isso eu optei por parar de trabalhar 

nessa área. (B2) 

 

Eu comecei cuidando de criança. Aí, aos 15, mais ou menos assim, quase a uns 15 

anos, eu fui vender livro de porta em porta... depois da venda de livros eu trabalhei em 

um escritório de advocacia, eu era uma secretária... aí depois eu sai do escritório de 

advocacia. Eu trabalhei em uma lanchonete servindo o pessoal...Depois eu saí de lá, 

porque eu recebi uma proposta para trabalhar em uma empresa como administrativa. 

Na época, era uma loja de áudio, vídeo e som... eu fazia duplicatas... Nas horas vagas 

eu ficava na loja. (B4) 

 

Não... eu  comecei numa empresa de metalúrgica, como auxiliar de produção, e depois 

entrei no Banco como escriturário, aí fiquei 6 meses no Banco, depois saí e trabalhei 4 

anos numa química industrial na parte de perfumaria, cosméticos e área alimentícia 

como supervisor, aí depois fiquei 1 ano trabalhando com auxiliar administrativo numa 

orquestra, com um dos maiores maestro da música, e fiquei 1 ano que não era a minha 

praia também, e aí voltei para o banco,  e aí tô até hoje. (B6) 

 

Não... eu comecei com 14 anos, fui trabalhar numa Corretora de Seguros, trabalhei 

como auxiliar de escritório, 2 anos, depois trabalhei numa empresa que fabricava  

produtos eletrônicos,. como auxiliar de produção, depois trabalhei num clube 

esportivo 1ano e meio, como auxiliar de escritório, eu ficava no caixa, na parte de 

recebimento, fazia carteirinha de associados, recebimento dos títulos e sai de lá e fui 

trabalhar no primeiro banco X [...] (B7)  

 

     Com exceção do gerente B6, as demais gerentes só tiveram atuação em cargos 

operacionais, anteriormente ao ingresso no setor financeiro. 

 

[...] fui gestor também na área de química, né, gestor de 6 funcionários, era 

uma área de manipulação... fabricávamos essência para parte alimentícia, 

perfumaria, cosméticos [...] (B6) 

 

     Em relação à atuação no setor financeiro, pôde-se verificar que os participantes atuam há 

no mínimo 06 anos e no máximo há 29 anos, com uma média de 20 anos. Neste Banco, eles 

atuam em média há 11 anos e possuem em média 14 anos na função “Gerente de Contas” e 12 

anos na função “Gerente Operacional”. 

     Com exceção do gerente B6, as demais gerentes atuaram em outros Bancos Privados. 

         

Eu comecei como auxiliar de serviços gerais. Na realidade, eu comecei neste Banco... 

Depois, eu passei para secretária. Depois, eu fui para a agência, como assistente de 

gerência. Não, primeiro eu fui como atendente ali no balcão, nas agências. Nem 

lembro mais o nome do cargo. Depois, eu fui outro banco privado, o X como 

secretária do regional, e depois fui para agência como assistente de gerente. Aí fiz 

curso para gerência, e assumi uma carteira de gerente... Depois eu tive uma proposta 
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para ir para o Banco Y. Eu fui trabalhar no Banco Y, fiquei anos como gerente de 

pessoa física. Depois, eu passei para gerente de pessoa jurídica e aí eu saí. Depois, eu 

trabalhei um ano no Z e depois voltei para cá, aonde eu comecei. (B1) 

 

Eu entrei no primeiro Banco Privado X como estagiária na parte de atendimento... 

logo surgiu a vaga efetiva no caixa... fiquei dois anos como caixa. Depois de dois 

anos, surgiu na área de prospecção, que era para gerente de novos negócios. Então, eu 

buscava novos clientes... Mas meu trabalho era só esse, eu não fazia gestão de 

carteira... nessa função, eu fiquei quase um ano... E aí, fui convidada para ir para um 

outro Banco Privado. Na época, eu fui principalmente pelo salário, porque o meu 

salário ia dobrar... e por ser um o Banco Y, um banco de nome forte. E, lá, eu fiquei 

durante três anos nessa área, trabalhando com novos negócios, buscando novos 

clientes... Eu saí do Banco Y por causa de carreira, porque lá eu não via perspectiva de 

crescimento... E aí eu entrei aqui. Já entrei como gerente de contas, assumindo 

carteiras que assim, foi o próximo passo mesmo na minha carreira [...] (B3)  

 

Eu comecei no Banco X, lá eu comecei como escriturária e me tornei gerente..... de 

escriturária eu fui para a central de atendimento. Trabalhei três anos na central de 

atendimento. Aí, fui ser atendente júnior pleno sênior, depois eu fui gerente trainee, 

depois eu fui gerente júnior. Do Banco X, eu vim para cá, como gerente. (B4) 

 

Comecei trabalhando na área que chamava área de cobrança, no Banco X. Só que aí, 

antigamente, cobrança era uns papeizinhos, não era tudo eletrônico. A gente ia à 

agência, chegava papel em casa, uma cartinha para ir à agência tal para pagar o título. 

Eu ia lá, pegava o papelzinho, tirava da [palavra inaudível], a pessoa pagava... Eu 

fiquei pouco tempo. Eu fiquei tipo uns seis, sete meses. Aí, eu já vi vocação para a 

área comercial e eu fui ser assistente. Aí, eu fui assistente comercial, depois, veio 

outra para ser assistente, aí, eu virei gerente. Vim para cá como gerente. (B5) 

 

Da primeira vez que eu trabalhei aqui, eu tive o cargo de escriturário, depois eu voltei 

como caixa, de caixa eu fui para supervisor, e de supervisor para gerente. (B6) 

 

[...] no banco X , eu fiquei 5 anos como escrituraria, não era em agência, e aí eu entrei 

aqui como recepcionista e depois fui para agência como assistente de atendimento, de 

lá eu fui para o caixa, aí passei pela tesouraria, fui assistente do gerente operacional, 

supervisora e gerente operacional que estou até hoje. (B7) 

 

     A gerente B2 foi a única a ingressar no setor financeiro diretamente em um cargo 

gerencial. 

 

Aí, nessa época eu tive um convite por outro Banco X para entrar na área de gerente. 

Não tinha o menor conhecimento e lá não tinha nenhum treinamento. Então, foi com a 

cara e com coragem mesmo... Era gerente de contas. Fui e deu certo.  (B2) 

 

     A experiência do grupo pesquisado no setor financeiro é bem grande e ampla, 

principalmente em agências de bancos privados. 

     De certa maneira, há uma linha de carreira a qual as gerentes de contas e principalmente os 

gerentes operacionais seguiram após iniciarem a atuação dentro de agências.  

 

 



105 

 

5.2.2 O ambiente de trabalho 

 

 

     O local de trabalho dos Gerentes de Contas e Gerentes Operacionais do Banco Privado é 

geralmente constituído por agências bancárias. 

     Em relação às Gerentes de Contas, todas trabalham em diferentes agências localizadas nos 

centros comerciais no Estado de São Paulo e atendem somente o segmento de clientes de 

média e alta renda. 

    No caso dos Gerentes Operacionais, os dois trabalham em diferentes agências localizadas 

no Estado de São Paulo.  

 

 

A pressão e o estresse 

 

 

    Conforme informado na seção 5.1.2 e segundo Hisson e Homen (2007), faz parte do 

ambiente dos gerentes de banco lidar com a pressão pelo cumprimento de metas e pela 

“queda” no sistema de informática e de energia elétrica  

    O excesso de trabalho, as pendências, o medo e trauma por assaltos, por cometer erros que 

gerem cobranças financeiras pessoais ligadas à responsabilidade do trabalho direto e indireto 

com valor monetário, também fazem parte desse ambiente (RISSON; HOMEN, 2007). 

     As descrições dos gerentes B1, B2, B4, B6 e B7, corroboram com essa afirmação, 

principalmente no quesito referente à cobrança por metas. 

 

[...] a gente tem que abrir conta, tem que vender os produtos que são os seguros... 

Hoje, a gente está fazendo tudo [...] (B1) 

 

Mas aqui o foco é em números, resultados. Então, você é treinado para entregar esses 

números e resultados... São metas bem agressivas que a gente tem [...] (B2) 

 

[...] Aqui, você está preocupado com o cliente que te ligou e você não deu o retorno 

para ele porque você está atendendo outro cliente na mesa, aí tem os e-mails para 

responder. (B4) 
 

Eu acho que o negativo é a pressão que você tem o tempo todo, de estar atualizada... 

[...] Você tem que vender um X por mês, e isso me mata [...] (B5) 
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    E no caso dos gerentes operacionais B6 e B7, ficam evidentes as responsabilidades e o 

estresse relacionados à gestão de pessoas. 

 

Não é fácil, porque envolvem pessoas, os funcionários, e os clientes. A gente depende 

do funcionário para fazer as coisas, e temos toda a nossa responsabilidade financeira, 

administrativa da agência, é muita responsabilidade e pressão. (B6) 

 

É complicado porque você depende de pessoas, se alguém fizer algo errado, é você 

que responde... se alguém falta ou fica doente, muitas vezes você tem que fazer a tua 

função e a dele, pois os clientes não podem esperar, a agência não pode parar... Tem 

os conflitos entre funcionários, que você tem que administrar, resolver, não é fácil... A 

gente tem toda uma parte operacional por trás, que é a contabilidade, as 

responsabilidades do trabalho, porque assim toda a parte do banco, pelo menos a 

maioria passa pela mão do gerente operacional ele que tem que verificar e tentar ter 

menos erro possível, o GO tá numa agência para evitar erros [...] (B7) 

 

     A gerente B5 cita que a pressão por metas causa estresse, ao mesmo tempo contribui para 

que ela busque sempre se aprimorar no estudo. 

 

E a parte positiva é você nunca parar de estudar. Mas aí você tem que estudar por 

querer, por gostar. E realmente é isso que acontece. (B5) 

 

     Os gerentes operacionais, B6 e B7, acrescentam a pressão também pelo medo de assalto e 

de sequestro. 

 

É pressão por causa dos clientes, pela responsabilidade com os funcionários, de 

administrar todo tipo de coisas, de lidar com dinheiro... o medo de assalto, de 

sequestro [...] (B6) 

 

[...] Como a gente lida com dinheiro, te que ter muita atenção para não fazer errado, se 

não, nós temos que pagar do nosso bolso... além disso, dá medo de assaltos, sequestro, 

já tive colegas que foram sequestrados ou a família...  lidar com agência cheia...muitas 

vezes nem dá tempo de comer [...] (B7) 

 

     Fica evidente que o ambiente no qual os gerentes trabalham é um ambiente de pressão 

devido às várias situações relatadas.  

     Com os Gerentes de Contas esse fator parece estar mais relacionado à cobrança de metas e 

no caso dos Gerentes Operacionais, à gestão de pessoas e ao fato de indiretamente lidarem 

com dinheiro. 

     Nas seções seguintes serão apresentadas as tarefas e responsabilidades dos participantes, 

ficando mais perceptível essas diferenças quanto ao ambiente.  
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Responsabilidades/tarefas 

 

 

     Por meio das entrevistas e da congruência das informações, além da validação destas 

informações com um dos gerentes participantes, verificou-se que o Gerente de Contas, deste 

Banco Privado possui as seguintes tarefas e responsabilidades, conforme mostra a figura 14:  

Figura 14: Tarefas e responsabilidades Ger. de Contas – Banco Privado 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas entrevistas 

 

      A base do trabalho dos Gerentes de Contas é gerenciar uma carteira de clientes. Dentro de 

suas responsabilidades e tarefas, estão a prospecção de novos clientes, a abertura de contas, o 

fornecimento de crédito pessoal e de produtos que o Banco possui e dos quais os clientes 

necessitam.  

      Segundo Risson e Homen (2007), com as mudanças ocorridas no setor bancário, já citadas 

na seção 2.2 desta pesquisa, e com o lançamento contínuo de novos produtos, exige-se cada 

vez mais a multifuncionalidade dos bancários, sempre com o objetivo de satisfazer às 

necessidades dos clientes.  

    A descrição da gerente B1 confirma esta realidade: 

 

Hoje, a gente está fazendo tudo. Só seguro de auto que nós não fazemos, o resto tudo 

nós fazemos lá. Então assim, é abertura de contas, captação, crédito e produtos... O dia 

a dia é igual. É chegar fazer compensação, liga o telefone, retornar. São sempre as 

mesmas coisas: “-Eu quero aplicar, eu quero dinheiro emprestado, eu estou 

comprando um carro, meu cartão que não funciona.” (B1) 

 

     Nas entrevistas, todas as gerentes de contas citaram “dividir” uma pessoa com outro(s) 

gerente(s), para apoio na parte operacional. 

 

Na realidade é assim: nós somos sete gerentes e são seis assistentes. É quase que um 

para cada um. (B1) 

 

Nós temos uma pessoa que ajuda todos os gerentes, então ele tira cópias dos 

documentos [...] (B3) 

Gestão da Carteira de Clientes  

 Prospecção de clientes e abertura de contas corrente  

 Fornecer crédito (empréstimos) 

 Gestão de produtos comerciais (Investimentos: Fundos, poupança; Seguros; 

Previdência) 
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Eu divido uma pessoa, com outro gerente, é um apoio para a parte operacional do 

trabalho. (B5)  

 

     Os gerentes operacionais possuem um número maior de pessoas abaixo deles, se 

comparados aos gerentes de contas, isso devido à sua função que será descrita na próxima 

seção. 

 

Tenho 6 pessoas abaixo. (B6) 

 

Hoje eu tenho 7 funcionários. (B7) 

 

     Apesar de todas as gerentes de contas terem citado “possuir um” colaborador de apoio, 

nenhuma delas se referiu à responsabilidade de gestão de pessoas, durante o questionamento 

sobre suas tarefas e responsabilidades.  

     Esse fator também é citado no estudo qualitativo conduzido por Leite, Godoy e Antonello 

(2006) com Gerentes Gerais de agências de bancos de varejos. 

 

A gente tem a responsabilidade de prospectar clientes, abrir contas-corrente e 

trabalhar com os produtos que o banco possui. (B3) 

    

Gerenciar uma carteira de clientes, na verdade... prospectar, abrir contas, vender  

produtos. (B4) 
 

     As gerentes B1 e B3 citam direta ou indiretamente, que a função de Gerente de Contas é de 

um vendedor e/ou de um consultor de investimentos. 

 
É engraçado, mas a gente fala que o gerente é um vendedor, porque é. Porque assim, a 

gente tem que abrir conta, tem que vender os produtos que são os seguros, são até os 

investimentos do banco, que nós somos consultores de investimentos também, e venda 

de crédito [...] (B1) 

 

[...] mas assim, eu acho que tem alguns produtos que eu acredito que a gente vende, 

quando o cliente sai satisfeito, que você não precisa forçar ele a comprar [...] (B3) 

 

    E a gerente B2 enfatiza quando questionada sobre suas responsabilidades, que a mesma é 

de entregar metas. 

 

Entregar metas. São metas bem agressivas que a gente tem. De entrega de volume em 

previdência, captação de recursos, investimentos em geral, produtos financeiros, 
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proteção pessoal, proteção residencial. Enfim, tem uma série de eventos que a gente 

tem que entregar. (B2)  

 

    A gerente B5 também acrescenta que a função de gerente de contas foi mudando ao longo 

do tempo, e que hoje está mais relacionada à venda de produtos. 

 

Isso foi mudando ao longo do tempo. Ser gerente de contas, quando eu comecei, era 

muito mais gerenciar carteira, era abrir contas, relacionamento com o cliente. Hoje, é 

muito mais venda de produto. (B5) 

 

     No que diz respeito às tarefas e responsabilidades dos Gerentes Operacionais, além da 

parte técnico-operacional do trabalho, fica muito evidente a responsabilidade pela gestão de 

pessoas, conforme figura 15 seguida das transcrições. 

 

Figura 15: Tarefas e Responsabilidades Ger. Operacional – Banco Privado 
Fonte: Elaborada pela autora com base nas entrevistas 

 

É cuidar de toda a parte de atendimento, da bateria dos caixas, sala de auto-

atendimento e dar suporte aos gerentes... O cargo de gestor ele é muito importante 

porque ele é um cargo que ele é um multiplicador e todos os funcionários se espelham 

em você. Se tem que saber lidar com todos, dar atenção para todos iguais, saber 

gerenciar cada situação [...]  (B6) 

 

Cuidar de toda a parte operacional-administrativa... de pagamento de contas, a parte 

contábil da agência e a gestão de pessoas dos funcionários, os funcionários que 

trabalham na parte operacional, que seria atendimento a caixas, tesouraria [...] (B7)  

 

     Quanto às tarefas e responsabilidades do Gerente de Contas fica evidente a forte relação 

destas com as de um vendedor; diferente dos Gerentes Operacionais que possuem 

responsabilidades por tarefas técnico-operacionais e por pessoas.  

     Mesmo assim, suas tarefas/responsabilidades, pouco se aproximam ao que Fayol (1994) 

chama de função gerencial, não incluindo, principalmente, ações de planejamento. O que 

corrobora os achados de Mintzberg (1986), quando afirma que seus entrevistados apenas 

“apagavam incêndios”. 

 

 

Cuidar do Operacional/Administrativo da Agência 

 Caixas 

 Sala de autoatendimento 

 Tesouraria 

 Manutenção contábil e administrativa da agência 

 Gestão das pessoas (Caixas, atendimento e tesouraria) 
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5.2.3 Aprendizagem da Função Gerencial 

 

 

    Assim como foi citado na seção 5.1.6, procurou-se identificar várias questões relacionadas 

à aprendizagem gerencial dos participantes, conforme seguem-se: 

    Os treinamentos realizados e suas contribuições, as formas de aprendizado das tarefas de 

melhor desempenho e daquelas com necessidades de aprimoramento, e as contribuições 

provenientes das experiências familiares e sociais, educacionais e  profissionais. 

     Esses resultados, interpretações e análises serão apresentados por meio de duas categorias, 

constituídas pelas formas de aprendizado ocorridas dentro e fora da instituição, conforme 

apresentações a seguir.  

 

 

Dentro da Instituição 

 

 

     Foi possível perceber que os aprendizados dentro da Instituição ocorreram por meio de 

duas formas, as formais e as informais (Marsick e Watkins, 2001). Porém as práticas 

informais foram as mais relevantes, sendo inclusive citadas nos aprendizados ocorridos nos 

processos formais.  

 

 

 Processos Formais 

 

 

     Em relação aos processos formais de aprendizagem, aqueles que ocorrem dentro da sala de 

aula (MARSICK; WATKINS, 2001), pode-se perceber principalmente a ocorrência de 

treinamentos realizados para ocupação e manutenção da função gerencial, sendo eles 

presenciais e à distância. 
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Treinamentos Presenciais 

 

 

    O quadro 11 apresenta os treinamentos presenciais que os Gerentes de Contas e 

Operacionais realizaram para a ocupação e manutenção da função gerencial com as 

contribuições para o aprendizado.  

 

Quadro 11: Treinamentos formais presenciais e suas contribuições – Banco Privado 

Entre-

vista-

dos 

Realizados para ocupação e manutenção da 

função 

Contribuições a aprendizagem gerencial 

 

   B1 

OFG: Teórico e Prático - Técnica de vendas, 

Matem. Financeira, Produtos e G. de Pessoas.  

Ajudou no autoconhecimento 

 

   B2 

OFG: 2 semanas – Teórico e Prático - parte 

técnica, de vendas, produtos e como lidar com 

pessoas. 

Deu uma base, aprendizado ocorreu no dia a dia 

com os colegas. 

   B3 OFG: 15 dias - teórico com tudo que o banco 

tem, produtos, atendimento.   

Pouco, por ser muito expositivo. Aprendizado se 

deu no dia a dia, consultando o sistema. 

 

   B4 

OFG: Tec. Vendas, Atendimento ao cliente, 

Matem. Financeira, neurolinguística. 

Contribui por haver discussões e troca de 

experiência com gerentes da mesma função 

 

   B5 

OFG: Parte técnica e de como lidar com as 

pessoas. 

Deu uma base. Aprendizado ocorreu por meio da 

tentativa e erro, consulta a manuais, à central de 

atendimento e aos colegas. MFG: Tinha sobre produto.  

 

   B6 

OFG: 2 semanas – Teoria e Prática - parte 

técnica e como lidar com pessoas.  

Ajudou a lidar com pessoas, pelo uso da 

metodologia de troca de experiências e simulações.  

MFG: sobre produto e sobre como lidar com 

pessoas. (teoria e prática) 

Atualizações sobre processos, legislação (teoria 

e troca de experiências) 

   B7 - MFG: Atualizações processos, legislação.  

(teoria e troca de experiências) 

Ajuda para não fazermos coisas erradas. 

Legenda:  

 

OFG = Ocupação do cargo gerencial     MFG = Manutenção da função gerencial   

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas 

 

     Com exceção da gerente B7, os demais gerentes participaram de um treinamento logo ao 

assumir a função gerencial. 

     A gerente B2 citou não ter recebido treinamento quando ocupou o cargo gerencial no 

primeiro Banco Privado que trabalhou, apesar do ingresso direto no cargo gerencial, mas no 

banco atual ela teve.   

 

Não tinha o menor conhecimento e lá não tinha nenhum treinamento. Então, foi com a 

cara e com coragem mesmo... Muitos dos gerentes você vai perguntando, enfim, vai se 

interessando pelo material que eles disponibilizam. Você vai atrás, e eu também fui... 
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Quando entrei aqui, tive um treinamento de duas semanas na área de gerente. Foi bem 

diferente [...] (B2) 

 

     A gerente B7 cita que na época que assumiu a função gerencial, não estavam mais 

acontecendo esses treinamentos de formação gerencial. 

      

Eu não tive treinamento, na época que assumi a função, já não tinham mais os 

treinamentos presenciais sobre gestão... em relação a gestão? Foi no dia a dia, 

tentando... e seguindo os exemplos de antigos gestores que te falei [...] (B7) 

 

      Conforme quadro 11 e transcrições a seguir, percebe-se certo alinhamento em relação aos 

conteúdos ministrados nos treinamentos de formação gerencial, mas não em relação à sua 

metodologia. 

 

Então, nesse treinamento de gerência teve assim, desde comportamento... A gente teve 

também técnicas de vendas, teve matemática financeira. Foi um treinamento, assim, 

bem legal para nós que não tínhamos a experiência de agência. De lidar com o 

cliente... E na técnica de vendas a gente passava pelos papéis de gerente e, às vezes, 

depois, passava pelo papel de cliente. E ali, eles ficavam analisando o que a gente 

tinha feito certo ou errado... na realidade a psicóloga que organizou essa técnica 

entrevistou cada um de nós. Então, ela pegou o perfil de cada um e simulava conosco 

um perfil de pessoa/cliente que a gente não sabia lidar [...] (B1) 

 

Quando entrei aqui, tive um treinamento de duas semanas na área de gerente. Foi bem 

diferente. Foi um treinamento bem específico, muito bom. Muito aproveitado, assim, 

na área de finanças, enfim, gerenciamento de carteira e de pessoas, em como trabalhar 

com o cliente. Foi muito interessante… tinha um computador para a gente já trabalhar, 

simular com ele. Porque nós trabalhamos muito com as telas e com o sistema. Então, 

já tinha o sistema lá que a gente ia trabalhar [...] (B2) 

 
Eu achei bastante complexo, porque até então eu não tinha tido um treinamento nem 

no Banco Privado X, nem no Y. No Y, eu não tive nada de treinamento. No X, eu 

ainda tive uma semana, coisa rápida. Aqui, eu tive 15 dias. E eles dão assim, uma 

explanada bem completa de tudo o que o banco tem. Eles não detalham, mas eles, pelo 

menos, colocam lá o que o banco tem para que, se um dia o cliente perguntar, a gente 

lembre. E fale: “-Já ouvi falar. Acho que tem. Deve ter.” É um treinamento corrido, 

vou dizer. (B3) 

 

O primeiro Banco Privado que trabalhei era assim, eles davam curso de vendas, curso 

de atendimento ao cliente, curso de... Era presencial... você tinha, por exemplo, 

neurolinguística, você tinha curso de matemática financeira... de gestão de pessoas. 

Você tinha curso de... sabe assim, que é a parte de vendas. (B4) 

 

     Os gerentes B5 e B6 acrescentaram que, além do curso para a ocupação da função 

gerencial, eles tiveram vários outros cursos presenciais. 

 

Sim, tive vários cursos. A vida inteira você tem cursos... Mas eu tive muitos cursos 

presenciais ao longo de todos esses anos... Mas assim, o produto... Só que o mercado 
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financeiro é muito... Dinâmico. Então assim, uma coisa que era leasing, há dez anos 

atrás, é diferente do leasing de hoje. Às vezes são regras diferentes, propostas 

diferentes. Algumas ideias continuam iguais. Quando eu comecei, não existia fundo 

de investimento, era open. É que o mercado financeiro é muito dinâmico, então, você 

sempre tem que ter treinamento. Para poder saber o que é.  (B5) 

   

Sim, nós tivemos muitos cursos dentro da empresa né principalmente com o foco em 

gestão de pessoas... e quando eu iniciei eu tive um curso presencial de 1 semana, sobre 

gestão de pessoas... tinha prática... É que fazer o trabalho eu já sabia, porque a gente 

tem um plano de carreira [...] (B6) 

 

     As gerentes B1, B2, B3 e B5, citaram que o treinamento para ocupação da função, pouco 

contribuiu para o aprendizado de suas tarefas e funções, pois seus aprendizados aconteceram 

no dia a dia. 

 

Foi o dia a dia. Porque... Aí, assim, o que é interessante, porque vai chegando gente 

nova. Porque começa o estagiário, depois vai para o assistente, enfim. E, aí, você vai 

percebendo coisas que, assim, você já passou, o que você já fez. E aí, você já vai 

sinalizando que: “-Eu conheço isso, já vi esse filme antes.” Então assim, é legal isso. 

Essa troca é muito legal, é o que mais vale. (B1) 

 

Ele me deu a base.... Porque em cinco dias não dá para você pegar tudo [...] (B2) 
 

[...] Mas eu acho que o que a gente aprende mesmo é no dia a dia, na prática. Não tem 

muito segredo... Era muito expositivo... Na prática mesmo. Lá, a gente tem aquilo 

assim, a gente ouve e, se um dia algum cliente perguntar: “-Ah, eu acho que tem. 

Deixa eu procurar, que eu sei que tem em algum lugar.” Mas assim, mexer em 

sistema, isso é no dia a dia.  (B3) 

 

[...] Eles ajudam, mas não no dia a dia. No dia a dia assim, se você falar: “- Fulana, eu 

aprendi, o seu problema não é venda. É emitir carta de fiança.” Fazia três anos que 

eu não fazia uma. Eu não lembrava o que era, eu tinha noção do que o produto fazia, 

mas como fazia, as regrinhas atuais, isso não [...] (B5)  

 

    A gerente B1 acrescenta que o treinamento realizado contribuiu para o seu 

autoconhecimento, graças à metodologia utilizada. 

 

[...] Então, hoje não. Hoje eu já me coloco de forma diferente... Ajudou para sinalizar 

o que era mais difícil em mim. (B1) 

 

     E os gerentes B4 e B6 citam que a troca de experiências proporcionadas nesses 

treinamentos foi o que contribui para seus aprendizados. 

 

[...] Ai, eu adoro curso presencial...Você pode falar, você pode discutir, você aprende 

com outras pessoas que fazem a mesma coisa que você. E, naquele Banco, você tinha 

os cursos presenciais [...] (B4) 
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Olha o que ajuda muito nas salas de treinamento, são os treinamentos em grupo, 

né...muita dinâmica, a gente representa muito, muito trabalho em grupo, e agente 

aprende muito porqueeeee em equipe né,  então troca experiências, a gente participa, 

No grupo como acontece a troca: sim... então por isso que é importante [...] B6 

 

     A gerente B5 corrobora com os gerentes B4 e B6 ao descrever a troca de experiências 

ocorrida durante um MBA feito no Banco anterior. 

 

[...] Eu tive a oportunidade de fazer MBA pelo outro Banco Privado... Aí sim, pegou 

vários outros aspectos, pegou muito investimento, os aspectos de participação, de 

parte legal, de parte de análise de crédito... Assim, nós éramos todos do mesmo banco, 

de várias áreas. Então, a gente fazia muito... A gente fazia trabalho, a gente ia 

pesquisar uma coisa, na época não pegava internet, pesquisava em livros. Da 

experiência que a gente tinha. E era um grupo super diferente. Tinha diretor de área, 

diretor de produto... Tinha muita troca, e foi muito legal [...] (B5) 

 

     O gerente B6 ainda acrescenta como aprendizado, as simulações da prática do dia a dia. 
 

[...] vai na frente, fala em auditório, então isso ajuda muito muito a você lidar com 

pessoas.... A gente desenvolve textos né e com equipe né, e você tem que tá 

representando, então isso ajuda muito porque.. é o nosso dia a dia nas agências... eu 

volto a frisar esses trabalhos que nós fazemos em grupo, a gente representa... o lado 

tanto do cliente como do funcionário e vai se trocando... como se fosse o dia a dia da 

agência mesmo, então todos participam um como cliente e um como funcionário, 

então criam aquelas situações onde as pessoas mais tímidas conseguem desenvolver e 

trabalhar esse lado. (B6) 

 

    A gerente B4 relata aspectos positivos dos treinamentos presenciais realizados fora do 

ambiente de trabalho. 

 

Você troca ideias, você conversa com as pessoas, você aprende coisas quando você sai 

fora do ambiente do trabalho [...] (B4) 

 

    Em relação aos conteúdos dos treinamentos de manutenção, a gerente B7 cita que eles são 

focados na parte técnico-operacional, como atualizações sobre sistemas e processos, 

legislação, e que ajudam na direção do trabalho. 

 

Os treinamentos que eles dão são se surge algo novo, então eles dão esses 

treinamentos sobre sistema, se surgem novas leis do Banco Central, tem treinamento 

sobre essas leis, mas em relação a gestão é no dia a dia mesmo no trabalho com as 

pessoas, e na gestão de pessoas também... Ajudar a dar direção, para que não haja 

erro. (B7) 

 

          Com essas informações conclui-se que os treinamentos com utilização de metodologias 

práticas, com trocas de experiências e feedback comportamental, foram mais contributivos à 

aprendizagem dos gerentes do que os outros, corroborando com a interrelação da 

aprendizagem formal e informal citada por Marsick (2009). 
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 Mudanças recentes 

 

 

     As Gerentes de Contas B1, B4 e B5, que possuem maior tempo de atuação neste Banco, 

citam que atualmente os treinamentos são todos informatizados, à distância. Além disso, as 

gerentes B1 e B4 corroboram com a gerente B7, citando que esses treinamentos são focados 

na parte técnico-operacional. 

 

Nós até temos alguns treinamentos, mas é e-learning agora. Mas é mais, 

assim, focado no dia a dia. Do tipo assim, algum produto ou algum negócio 

que está acontecendo, que está lançando. (B1) 

  

[...] porque aqui tudo é por e-learning. Sabe, é tudo pelo computador. Sim, 

sempre sobre produto. (B4) 

 

[...] aqui os cursos são muito por computador, não são muito presenciais. 

(B5) 

 

     Os gerentes B6 e B7 completam que atualmente, além dos treinamentos à distância, ainda  

existem alguns presenciais.  

 

Agora tem muito treinamentos no computador (B6) 

 

Sim. Muitos treinamentos hoje a gente tem que fazer no computador (B7) 

 

    Concluindo, fica evidente que o Banco mudou sua metodologia/maneira de treinar os 

funcionários, principalmente quando se trata de produtos, utilizando-se principalmente da 

prática de ensino à distância.  

    Na sequência, serão apresentadas informações sobre essa forma de incentivo e suas 

contribuições ao aprendizado dos gerentes, assim como outras formas de aprendizagem 

utilizadas nesse processo. 
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Treinamentos à distância 

 

 

     O quadro 12 apresenta os treinamentos à distância que os Gerentes de Contas e 

Operacionais realizaram para a ocupação e a manutenção da função gerencial e suas 

contribuições para o aprendizado.  

 

Quadro 12: Treinamentos à distância e suas contribuições – Banco Privado 

Entre-

vista-

dos 

Realizados para ocupação e manutenção da 

função 

Contribuições a aprendizagem gerencial 

 

 

   B1 

MFG: de produto ou negócio em lançamento Pouca contribuição devido ao acesso só trabalho e 

interrupções. 

 

   B2 

MFG: produto novo ou atualização Ajudam mas no ambiente do banco torna-se 

complicado. 

   B3 MFG: de produto ou negócio em lançamento. Poderiam ajudar mais se fosse fora do banco. 

 

   B4 

MFG: sobre produtos, atualizações. 

 

Funcionam como lembretes, mas não agregam, 

principalmente por ter que fazer no ambiente de 

trabalho e não terem possibilidade de interação e 

troca. 

 

   B5 

MFG: de produto ou negócio em lançamento. Não contribui, porque não há possibilidade de 

interagir, tirar dúvidas e trocar experiências. 

 

   B6 

MFG: Atualizações sobre produtos. Pouco, devido à correria do ambiente bancário. 

   B7 MFG: Atualizações sobre produtos. 

 

Pouco, devido à correria do ambiente bancário. 

Legenda:              

   

MFG = Manutenção da função gerencial                    

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas 

 

 

     Em relação aos treinamentos à distância, pôde se perceber um alinhamento quanto aos seus 

conteúdos, tanto em relação aos direcionados para os Gerentes de Contas, quanto para os 

Gerentes Operacionais. 

    Todos os gerentes, com exceção de B2 e B3, citaram de certa maneira que os treinamentos 

à distância contribuem pouco para seus aprendizados, principalmente por terem acesso 

somente no ambiente de trabalho e por não haver possibilidade de interação, nem de vivência 

das situações. 
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Aí eles mandam esses treinamentos assim, mas não ajuda muito... porque você tá 

fazendo, aí chega um cliente ou liga, e a gente tem que parar [...] (B1) 

 

Eu acho impessoal, eu acho que te obriga a fazer. Porque você não relaxa para fazer, 

porque você fica no seu ambiente de trabalho... Aqui, você está preocupado com o 

cliente que te ligou e você não deu o retorno para ele, porque você tem que fazer um 

treinamento. Então, não é produtivo... Então, na minha opinião, esses treinamentos por 

computador é mais uma performance para dizer que você fez, não para você aprender. 

Então, eu não sou favorável... Então, na verdade, o que eles fazem, depois de tantos 

anos trabalhando na mesma área, você acaba... Isso funciona mais como um lembrete, 

não como um treinamento. Desculpa, isso não é treinamento. Não vai me agregar.  

(B4) 

 

[...] Eu acho que o treinamento, quando é presencial, você vivencia mais a coisa. Tem 

mais chance de perguntar, o que você entende de uma forma o colega do lado entende 

de outra, você decide qual é a maneira correta. Às vezes, os dois estão certos, mas de 

formas diferentes. Essa convivência. Primeiro, que você conviver em grupo... É muito 

melhor o relacionamento em grupo do que você fazer olhando para o computador e 

clicando, ouvindo o carinha lá abrir a carinha: “-Ah, faz isso agora.” Você não 

absorve. Você faz o que tem que fazer, porque se não fizer, vão te dar uma bronca. 

Mas você não absorve. (B5) 

 

Como os acessos são feitos aqui no Banco e a gente tem um dia muito corrido, é bem 

complicado aprender com esses cursos. (B6) 

 

É bem corrido fazê-los, porque o nosso dia a dia já é bem corrido. Acho que a gente 

absorve mais nas reuniões que temos fora da agência, porque aí não há aquela 

preocupação... a gente pergunta, são citado exemplos e todo mundo já tá mais 

relaxado. (B7) 

 

 

     As gerentes B2 e B3 declararam que esses treinamentos ajudam, porém se pudessem ser 

realizados fora do ambiente bancário, ajudariam muito mais. 

 

 

 Processos Informais 

 

 

     Conforme citado anteriormente, os processos informais foram os mais significativos no 

aprendizado dos entrevistados à função gerencial. 

     O quadro 13 resume as formas mais relevantes no aprendizado dos gerentes dentro da 

instituição.  

     Conforme informado anteriormente, essas formas foram identificadas a partir do 

questionamento sobre o aprendizado das tarefas consideradas com bom desempenho e das que 

necessitavam de aprimoramento.  
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Quadro 13: Formas mais relevantes de aprendizado  

Entrevistados Tarefas que desempenham bem 
Tarefas que necessitam de 

aprimoramento 

B1 
- Experiência/Prática 

- Reflexão 

Não há. 

- Consulta o chefe 

B2 

- Consulta aos colegas  

Gostar 

Não gosta/acredita 

- Consulta um expert  

 

B3 

Na prática  

- Consulta a área de suporte  

- Procura no sistema 

- Consulta a área de suporte 

- Procura no sistema 

 

B4 
- Consulta os colegas  

Crença positiva no produto/empresa 

Não gosta/acredita 

- Consulta os colegas  

B5 

Na prática  

– Erro 

- Consulta em materiais 

- Consulta os colegas 

Gostar/Necessidade  

Não gosta/acredita 

- Consulta os colegas  

 

B6 

- Exemplo e orientações de um gestor  

- Treinamentos  

(Simulação com situações reais e troca de 

experiências com colegas) 

- Erro  

- Reflexão  

 

B7 

Exemplo de gestores   

  

Consulta área de suporte  

Consulta normativos 

Consulta expert  

- Erro 

- Reflexão 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas 

 

    Assim como ocorreu no Banco Público, também há diferentes formas utilizadas no 

aprendizado das tarefas técnicas e das tarefas ligadas à gestão de pessoas; por isso, elas serão 

apresentadas separadamente.  

 

 

 Tarefas Técnico-operacionais 

 

 

     Em relação ao aprendizado e aprimoramento das tarefas técnico-operacionais, foi 

percebido principalmente a importância da prática e o uso da consulta a 

colegas/expert/chefe, conforme transcrições dos gerentes B1, B2, B4, B5 e B7. 

 

Veja bem, para aperfeiçoar... É que assim, é tudo tão igual. Igual no sentido da gente 

fazer as mesmas coisas. Para aperfeiçoar, na realidade, é porque o banco está sempre 

criando produtos novos. Então, seria assim, estar sempre se inteirando. Seria mais 

isso, porque do contrário... Aí, eu vou ao meu chefe [...] (B1) 
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E aí, você começa a desenvolver com os colegas de agência, enfim...Então, você pega 

muito também com os colegas de trabalho. Eles são bastante receptivos, então, você 

consegue pegar bastante coisa.... Tem uma pessoa especialista da área que vem dar um 

curso para a gente. Provavelmente vai ser na teoria, discurso para você usar no dia a 

dia como gerente, como atender, como mostrar para ele a importância do seguro, a 

necessidade. (B2) 

 

Então, o que eu tenho feito? Eu não tenho ligado para alguma área. Tiro dúvida, com 

algum colega. [...] (B4) 

 

Então assim, o aprendizado realmente é o dia a dia. É o colega do lado que não sabe, 

você vai lá e ensina. Ou eu, ou você não sabe, ele vem aqui... perguntar para um 

perguntar para o outro, ter a boa vontade das pessoas do lado de lá. Para me ajudar [...] 

(B5) 

 

[...] mas em relação ao trabalho em si, porque a gente não tem só a gestão de pessoas, 

a gente tem toda uma parte operacional por trás, que e contabilidade, as 

responsabilidades do trabalho, porque assim toda a parte do banco...  todo esse 

aprendizado eu busquei através de informações com pessoas... além de tudo, 

informações com colegas que já estão no cargo há bastante tempo, de pessoas que 

eram meus gestores que conheciam bastante, então toda essa parte eu busquei através 

desses pontos que citei. (B7)  

 

     O uso de ferramentas de suporte, como a central de atendimento, o sistema e os manuais 

também são formas de aprendizado utilizadas para as tarefas técnico-operacionais, além da 

leitura de livros e jornais. 

 

[...] ligando para a central de atendimento. (B2) 

 

[...] Mas eu acho que o que a gente aprende mesmo é no dia a dia, na prática. Não tem 

muito segredo... aqui no Banco, a gente tem uma área de suporte, que isso é 

importante para a gente. Então, toda dúvida que a gente tem, a gente já nem pergunta 

para o colega do lado. A gente já liga direto nesse telefone e tira. É uma central que 

atende tudo. Então, tudo o que a gente imaginar de dúvida, lá tem. Então, só o suporte 

mesmo, uma ferramenta que eu acho que funciona muito dentro daqui do Banco.., 

essa central que dá suporte de todos os produtos. E, no mais, é fuçando mesmo. Outro 

dia um cliente perguntou para mim sobre o seguro viagem... Como o sistema é bem 

fácil de localizar, eu fui pela lógica. Entrei lá no índice seguro, procurei seguro 

viagem, joguei a conta e lá me deu a simulação. Mas assim, eu aprendo mesmo no dia 

a dia. Não tem assim, muito segredo. Aí, eu fui fuçando, ligando na central, ou 

perguntando [...] (B3) 

 

[...] Aí, você tem que entrar, olhar, pegar material, ler, pesquisar, ligar para a área... 

Realmente, é pesquisar e ir atrás... Eu comecei a ler muito mais jornal, comprei livros 

e fui ler sobre economia (B5) 

 

[...] através de informações em uma central de atendimento que o banco tem, através 

de leituras no próprio canal que ele tem, tem todo o passo a passo de tudo que é feito, 

com muita leitura, muita busca, muita pesquisa [...] (B7) 

 

     Para a gerente B5 o erro é uma forma de aprendizado de suas tarefas. 
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[...] Na raça, no dia a dia, errando. (B5) 

 

     O aprendizado das tarefas técnico-operacionais desses gerentes é realizado na consulta a 

colegas/expert/chefe, e em ferramentas de suporte, como a central de atendimento, o sistema e 

os normativos. O erro também foi citado com uma forma de aprendizado. 

 

 

 Tarefas ligadas às habilidades humanas 

 

 

      Conforme transcrições dos gerentes B6 e B7 e em relação ao aprendizado e 

aprimoramento das tarefas ligadas às habilidades humanas, como gestão de pessoas, foi 

percebido o uso da observação de outros gerentes. 

 

[...] eu me espelho no mestre, eu sempre acompanhava o dia a dia, as mesas eram 

próximas, e via como se trabalhava com as pessoas, tanto funcionários como os 

clientes, então isso você vai se espelhando e como tinha sempre bons resultados, nem 

sempre nas coisas boas mas nos atritos e algumas confusões. Então a gente começa 

trabalhar nesse método e depois começa puxar o seu jeito de atuar e então isso que é 

importante... e o gestor ajudou muito, onde foi que eu consegui adquirir um bom 

conhecimento e a experiência que eu tenho até hoje... Sim, a gente ta sempre 

aprendendo [...] (B6) 

 

[...] a experiência com um gestor, o jeito dele gerenciar é... me impressionava, e me     

deu essa vontade de fazer a mesma coisa [...] (B7) 

 

     O uso do erro e da reflexão, outras formas citadas de aprendizado na gestão de pessoas e 

na habilidade de relacionamento interpessoal. 

 

No dia a dia. Porque assim, a gente vai amadurecendo e vai percebendo coisas que 

antes, assim, era muito difícil... Então, hoje não. Hoje eu já me coloco de forma 

diferente.  (B1) 

 
[...] Aprendendo tirar proveito das situações, se não deu certo, saber ouvir, estar 

preparado com as situações... então nunca a gente se dá por completo, cada dia é um 

dia, tem que estar se espelhando sempre em saber ouvir e lidar com o ser humano [...] 

(B6) 

 

Tentando fazer diferente... eu vou tentando melhorar a cada dia [...] (B7) 

 

     Conclui-se que no aprendizado de tarefas ligadas às habilidades humanas, a observação e a 

reflexão foram as práticas mais utilizadas. 
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 Fatores influenciadores no aprendizado  

 

 

     Assim como no Banco Público, também foi possível verificar, a influência de alguns 

fatores no aprendizado gerencial dos participantes. Alguns deles fazem parte do ambiente de 

trabalho técnico-organizacional e cultural-social dos participantes e outras da dimensão de 

suas emoções (ILLERIS, 2004; 2007). 

     O fato de gostar ou não da tarefa foi citado pelos gerentes B1, B2 e B5 como 

influenciador no aprendizado das tarefas de bom desempenho e nas tarefas com necessidade 

de aprimoramento. 

 

O que eu gosto muito de fazer é previdência. Eu me identifico muito com o produto, 

então, eu gosto bastante de fazer... Agora, um produto que eu tenho muita dificuldade 

é proteção pessoal e proteção... Residencial nem tanto, mas a proteção pessoal é muito 

difícil, porque você mexe com morte, então você cria um tabu. É muito difícil, é muito 

complicado [...] (B2) 

 

Porque eu não gosto de ser forçada a fazer nada e eu me coloco no lugar do outro. 

Então assim, eu acho muito valioso eu estar disponível para te atender e atender todas 

suas expectativas. Quando eu te oferecer um produto, você vai falar: “-Não, a gerente 

me ligou porque esse produto é importante para mim.” Aí eu vou conseguir fazer. 

Não porque: “-Olha, pelo amor de Deus. Eu vou bater minha meta.” Eu não vou pedir 

isso para você. (B4) 

 

[...] Primeiro, gostando. Você tem que gostar do que você faz. De uns dez, 12 anos 

para cá, eu me identifiquei muito com investimento. Eu gosto muito de investimento... 

E aí, outra coisa é quando você gosta do que você está estudando... O meu problema é 

fazer com que as pessoas entendam a necessidade delas no produto. Infelizmente, 

ficou um produto muito mal visto no mercado. Acabei de fazer um planejamento aqui 

com o rapaz, que eu mostrei para ele o porquê que ele precisa. Que as pessoas têm que 

ter... Mas eu acho que eu tenho muita dificuldade em vendas de produto. Porque ser 

vendedora de produtos, não é o que eu queria para mim. Nunca quis ser vendedora de 

produtos. Eu não quero vender por vender [...] (B5) 

 

     De forma indireta, a gerente B1 também cita o fato de gostar da tarefa que considera 

desempenhar bem. 

 
Porque, eu acho que o mais interessante disso tudo é lidar com pessoas. Porque o dia a 

dia é igual: eles vêm, quase sempre, com os mesmos problemas, as mesmas perguntas: 

“-Onde aplicar?” ou “-Aconteceu alguma coisa?” (B1) 

  

     A necessidade de realizar a tarefa também foi considerada como fator influenciador na 

aprendizagem para os gerentes B3 e B5.  
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[...] eu preciso renovar uma certificação bancária que a gente tem... eu sei que eu vou 

ter que fazer tudo por conta própria, porque o banco não fornece o curso... Então, eu 

vou ter que fazer isso tudo por conta própria. Vou ter que ligar para quem já tirou, vou 

falar: “-Me indica o livro que você leu e tudo.” Para poder estudar...Pela necessidade, 

exatamente. (B3) 

 

[...] você vê necessidade daquilo, daquela coisa. Para mim é... Mas eu tinha a 

necessidade de entender um pouco mais daquilo. Que aí eu fui buscar por um interesse 

próprio meu. (B5) 

 

     Para gerente B4 a crença positiva no produto é um estímulo ao seu aprendizado. 

 

[...] Ah, porque você tem que acreditar. Se eu acredito que o lugar é bom para você, eu 

vou te provar que ele é bom para você. Então, é você acreditar no que você está 

vendendo. Não, você tem que acreditar, porque você indica para alguém um negócio 

que você confia, que você acredita. Você indica uma loja em que você é bem 

atendido, você indica uma roupa: “-Aí, eu comprei uma roupa, uma camiseta linda, 

não sei o quê.” Você só indica aquilo que você acredita. Então, se eu não acreditar 

que o banco é bom para o cliente, eu não conseguiria vender o banco. Então, é isso 

[...] (B4) 

 

     O gostar da tarefa, a necessidade de realizá-la e a crença positiva no produto ou no que se 

está vendendo e fazendo são fatores que dependem de aspectos intrínsecos dos gerentes. 

 

 

Fora da Instituição 

 

 

     No quadro 14, pode-se verificar as contribuições provenientes das experiências familiares 

e sociais, educacionais e profissionais dos participantes do Banco Privado quanto à 

aprendizagem da função gerencial. 

     Em relação às experiências profissionais, foram identificadas o que as experiências 

anteriores e posteriores à entrada no setor financeiro, contribuíram para o aprendizado 

gerencial. 
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Quadro 14: Contribuições das experiências familiares e sociais, educacionais e 

profissionais 

Entre-

vista-

dos 

Experiências familiares e 

sociais 

 

Experiências educacionais 

 

Experiências profissionais 

B1 

Processos bancários, 

relacionamento interpessoal, 

postura.  

  

                  - X - 

  

- X - 

B2 
Ambiente, contexto e tarefas 

bancárias.  

Venda e promoção de produtos. - X - 

B3 

Ética e honestidade. 

 

Venda e promoção de produtos. Produtos, melhor visão sistêmica 

dos processos, 

orientação/atendimento aos 

clientes.  

B4 
Valores de honestidade e 

dignidade.  

Relacionamento interpessoal Vender e lidar com pessoas  

B5 
Cálculos e redigir 

documentos, e-mails.  

Conhecimento economia/ 

investimentos.  

Atendimento ao público  

B6 

Honestidade, Humildade, 

Lidar com colaboradores, 

Ambiente e processos 

bancários.  

                  

 

                  - X - 

Gestão de pessoas  

Melhor visão tarefas.  

B7 

Honestidade, ética, respeito 

pelos outros, humildade. 

 

                     

 

                  - X - 

Trabalho em equipe, atendimento 

ao cliente, habilidade de cálculos, 

gestão de pessoas  

Melhor visão das tarefas, 

treinar/orientar funcionários. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas 

 

 

 Experiências Familiares e Sociais 

 

 

     As experiências familiares e sociais na função gerencial, contribuíram com os valores e 

características pessoais, tais como honestidade, ética, respeito, dignidade, humildade e 

postura. 

 

Quando a gente vai construir uma casa, ou um prédio, que tem que ter aquele alicerce 

lá, a cinco metros de profundidade, meus pais, eu vejo como esse alicerce, assim. E 

tudo o que eu aprendi, de valor, de ética, de honestidade. Eu acho que isso é básico 

assim, o alicerce [...] (B3) 

 

[...] dá para falar muito, mas a minha família me ensinou coisas, assim, que são 

fundamentais para trabalhar em banco: honestidade, dignidade. Eu posso um dia 

perder o emprego por não bater meta, mas não por ter feito coisa errada [...] (B4) 

 

Ah... aprendi a ser honesto, a me esforçar [...] (B6) 
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A família é a base, eu aprendi muitas coisas... a respeitar e valorizar as pessoas 

independente do que elas são e possuem, a honestidade, a humildade, a batalhar, lutar 

pelas coisas, porque tanto minha mãe, como meu pai sempre trabalharam muito, 

aprendi muitas coisas que me ajudam hoje aqui e na vida [...]  (B7)  

 

 

     Pelo fato de muitos desses gerentes possuírem bancários e ex-bancários na família, houve 

de forma relevante neste grupo, contribuições ao desenvolvimento de habilidades técnicas, 

como conhecimento de tarefas e processos bancários; além de habilidades de escrita e de 

cálculos. 

 

[...] na verdade meu pai é aposentado por este Banco, ele trabalhou muito por  Banco, 

e minha mãe é aposentada por outro Banco Privado. Então, eu tinha essa raiz já, tinha 

essa vontade de querer ser bancária, financeira. Minha irmã é bancária também e meu 

esposo é bancário. Então, nós vivemos, nós respiramos banco. Por isso, eu cresci no 

meio de banco... tirava dúvidas principalmente com a minha irmã e com o meu 

esposo. (B2) 

 

[...] matemática e português [...] (B5) 

 

     Identificou-se contribuições relacionadas às habilidades humanas, como o 

relacionamento interpessoal. 

 

Olha, meu ex-marido era bancário também. Então, na época, a gente trocava muito. E, 

assim, o aprendizado era muito grande. Que eu, assim, pegava a experiência dele 

também para usar no meu dia a dia... em termos de relacionamento, de 

posicionamento. Ele me ajudou muito nisso [...] (B1) 

 

[...] e como meu pai foi gestor e se aposentou aqui no Banco, eu aprendi muito sobre o 

Banco, como lidar com função e sobre a função com ele. (B6) 

 

     Verificou-se que as experiências familiares e sociais contribuíram para o aprendizado de 

valores e características pessoais, habilidades técnicas e habilidades humanas.  

 

 

 Experiências Educacionais 

 

 

          Nas declarações das gerentes B2, B3 e B5, as experiências educacionais dos 

participantes são contribuições ao aprendizado de habilidades técnicas, como vender e 

entender sobre produtos financeiros. 
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A parte de marketing ajuda bastante, porque lá você tem o domínio do produto. Então, 

aqui eu tenho... Sou vendedora, eu tenho o domínio dos produtos.  Isso me ajudou 

bastante na parte de vendas, enfim. (B2) 

 

[...] a parte de marketing, de chamar atenção do cliente, de consultar. Talvez até pela 

área em que eu estou, que é a área de comercial, área de vendas. Então... a faculdade 

de Administração é muito ampla, então, eu acabo usando mais essa parte. Mas assim, 

de 100% que eu vi lá, acho que eu uso uns 10%, talvez. Mas, esses 10% dentro de 

marketing. (B3) 

 

Não, nada. Cara, não tinha nada. Era contabilidade, economia. Muito pouco... a pós-

graduação... Ajudou, abriu um pouco mais, porque a faculdade, por mais que a gente 

não queira, é muito abrangente. Então assim, uma coisa é você estudar Economia lá e 

outra coisa é você, depois de um tempo... Depois de um tempo você, mesmo fazendo 

o programa, você vê necessidade daquilo, daquela coisa... Por que, na faculdade, eu 

tinha o quê? Aula de Direito Constitucional, Contabilidade, Economia... Na verdade 

não é que fazia sentido. Eu não sabia onde eu ia trabalhar, e aí, não ajudou [...] (B5) 

  

      É interessante perceber que a gerente B5, apesar de ser formada em administração de 

empresas, cita somente os aprendizados que teve na pós-graduação em economia. E a gerente 

B3, com a mesma formação, descreve somente as contribuições que teve na disciplina de 

marketing, como promoção e venda.  

     Esse fato corrobora para o que foi discutido inicialmente na seção 5.1.2 sobre a função 

Gerente de Contas. Apesar de o Banco denominar essa função como gerencial, suas tarefas e 

responsabilidades aproximam-se mais da função de vendas.  

     De acordo com a descrição da gerente B4, verificou-se que também houve contribuições 

de aprendizado às habilidades humanas, como o relacionamento interpessoal. 

 

[...] No atendimento a pessoas, porque se você sabe lidar com crianças, você sabe lidar 

com qualquer pessoa. Então assim, a Pedagogia, na verdade, foi um alicerce para o 

que eu fiz. (B4) 

 

     Concluindo, as experiências educacionais dos gerentes, contribuíram para o aprendizado 

de habilidades técnicas e humanas.  
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 Experiências profissionais 

 

 

     Quanto às experiências profissionais dos participantes, destaca-se um predomínio de 

aprendizados ligados às habilidades humanas, como a gestão de pessoas, o relacionamento 

interpessoal e o trabalho em equipe. 

 

 

Contribui bastante… no sentido de relacionamento com o cliente [...] (B3) 

 

Porque assim, você tem que lidar com... Eu cheguei a dar aula três anos também, 

então, você tem que lidar com os pais, com todas as diferenças, você tem que lidar 

com alunos de diferentes culturas, dependendo da região que você está. Então, isso 

agrega bastante para o meu dia a dia aqui. Então, eu posso atender tanto... Posso 

trabalhar, sei lá, em um varejão, como eu posso trabalhar em um alta renda. É só a 

gente saber lidar com as pessoas [...] (B4) 
 

Eu acho que o fato de eu falar muito... Tinha contato com o público. Eu sempre tive 

facilidade em lidar com o público. Eu tinha essa facilidade muito grande. Então, eu 

acho que talvez tenham visto esse potencial. Tipo assim, a parte de cobrança é uma 

parte muito técnica, muito burra. É uma coisa assim... Mecânica. Olha para o 

papelzinho assim, vai ao caixa e paga. Não tinha nada de inteligente. Mais o lidar com 

pessoas. (B5) 

 
O fato de lidar com pessoas, isso ajudou muito... Os cargos anteriores, caixa, 

supervisor, te dá muita experiência em desenvolver o trabalho só, e você não tem 

gestão em relação aos funcionários, e não tem tanta responsabilidade [...] (B6) 

 

Com certeza, eu prestava atenção nas pessoas que me gerenciaram todos esses anos, 

então sempre prestei atenção como era, pois se um dia eu chegasse no cargo de 

gerente, se o que eu queria fazer, se eu queria fazer de uma forma, se eu fosse eu faria 

de uma forma completamente diferente. Então eu acho que todos os trabalhos que eu 

fiquei todos eles eu sempre prestei muita atenção nas pessoas que gerenciavam, isso 

me ajudou bastante.. essa linha de produção ajuda muito as pessoas, assim... a 

trabalhar em equipe, que uma depende da outra, isso me ajudou muito, é uma função 

completamente diferente, mas o jeito, a forma de trabalhar , acho que todo mundo 

deveria passar por uma linha de produção, para ver como que é o trabalho de equipe, 

aí sim em qualquer outro lugar você consegue trabalhar em equipe...(B7) . 
 

     Houve contribuições também ao desenvolvimento de habilidades técnicas, como o 

conhecimento de tarefas, processos e produtos bancários, de cálculos e de ampliação da visão 

sobre os processos. 

 

[...] porque hoje, se o cliente me perguntar uma coisa ou outra sobre pagamento de 

contas, ou alguma coisa, eu já tenho uma noção... Eu acho que isso é o legal da vida. 

A gente, em cada época, em cada fase que a gente vai vivendo, uma coisa vai... A 

gente vai resgatando lá na frente o que aprendemos. Então, eu acho bacana. (B3) 
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[...] Com certeza. Sabe por quê? Porque você parece... É engraçado, eu sou um 

pouco... A gente é preparado para algumas coisas. Então, eu acho que fui preparada 

para estar onde eu estou hoje, porque isso a faculdade não ensina... [...] Ah, com 

certeza, o fato de conhecer o trabalho, a rotina do banco, o sistema, os processos. (B4)  

 

[...] Fora que a gente para gerenciar pessoas tem que saber de processos e tudo isso me 

ajudou, eu soube de vários processos, tudo bem que uma fabrica de máquina 

fotográfica, uma linha de produção, é completamente diferente do banco, mas se você 

colocar uma do lado da outra, você tem que ver que uma coisa depende da outra... 

Com certeza, contribuiu na parte do sistema, de saber como as coisas funcionam e 

devem ser feitas, pois hoje fica mais fácil eu ajudar os funcionários e [...] (B7) 
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6 COMPARAÇÕES  

 

 

     De acordo com o objetivo deste estudo, nesta seção serão apresentadas as comparações 

relacionadas às tarefas e responsabilidades dos Gerentes de Relacionamento do Banco Público 

e dos Gerentes de Contas do Banco Privado, assim como, seus processos de aprendizagem.  

     Os esquemas das figuras 16 e 17 sintetizam o processo de aprendizagem dos gerentes do 

Banco Público e do Banco Privado.  

 

 

 

Figura 16: Processo de Aprendizagem dos gerentes do Banco Público 

  Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados, interpretações e análises 

 

 

 

 

 

 

DENTRO DA 

INSTITUIÇÃO 

GESTÃO 

AMBIENTE 

ESTRESSE 

QTDE 

TAREFAS 

- Falta de tempo 

PRESSÃO 

METAS 

GOSTAR 

 E 

NECESSIDADE 

PRÁTICAS 

INFORMAIS 

 

- Ferramentas de 
suporte 

- Colegas/Expert 

- Troca de Experiências 
 

PRÁTICAS 

FORMAIS 

Alinhamento 

Direção 

PRÁTICA 

DO 

TRABALHO 

HAB CONCEITUAIS/PROJETO 

H

A

B 

 

T

E

C 

-

O

P

E

R 

H

A

B 

  

H

U

M

A

N

A

S 

APRENDIZAGEM  

 

FUNÇÃO GERENCIAL  

 

BANCO PÚBLICO 

EXPERIÊNCIAS 

EDUCACIONAIS 

EXP.FAMILIARES/ 

SOCIAIS 

EXPERIÊNCIAS 

PROFISSIONAIS 

 

VALORES E 

CARACTERÍSTICAS 

PESSOAIS 

 

 

 

 

FORA DA INSTITUIÇÃO 

PRÁTICAS 

INFORMAIS 

- Observação e 
orientação de gestores 

- Empatia e reflexão 

- Erro e acerto 

DENTRO DA 

INSTITUIÇÃO 



129 

 

 

 

 

Figura 17: Processo de Aprendizagem dos gerentes do Banco Privado 

  Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados, interpretações e análises 
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     Também foi possível perceber que os Gerentes de Relacionamento do Banco Público 

possuem um número maior de tarefas. O motivo primordial dessa diferença é explicado pelo 

seu perfil de banco social, atuando ainda como principal agente do Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo e consequentemente do Sistema Habitacional, pelo maior número de 

contas correntes, impactando tudo isso em um maior número de atendimentos diários. 

     Além dessa questão, há o fato de o Banco Público não ter agências segmentadas por tipo 

de cliente. Dependendo da região em que a agência de trabalho desses gerentes está 

localizada, e do tempo de sua abertura, o número de tarefas pode aumentar significativamente, 

conforme detalhado na seção 5.1.1 Tarefas e Responsabilidades. 

     Como consequência, alguns gerentes acabam percebendo o desafio da gestão de pessoas, 

pela necessidade de apoio que essas tarefas exigem e ainda pelo fato de seus colaboradores 

possuírem estabilidade de emprego, alguns objetivando somente os seus próprios interesses 

como o crescimento profissional.  

 

 

6.2 Aprendizagem da Função Gerencial 

 

 

     Em relação ao processo de aprendizagem dos Gerentes de Relacionamento do Banco 

Público e dos Gerentes de Contas do Banco Privado, mesmo com a inclusão dos Gerentes 

Operacionais, percebeu-se que: 

 As aprendizagens mais relevantes, de ambos, aconteceram por meio de práticas 

informais na prática do trabalho; confirmando o modelo de aprendizagem de Illeris 

(2002) e também o que Marsick e Watkins (2001) descrevem como aprendizagem 

incidental; 

 Nos dois casos, foi demonstrado o aprendizado de habilidades citadas por Koontz, O’ 

Donnell e Weihrich (1987) e houve diferença na forma de aprendizagem das 

habilidades técnicas e das habilidades humanas, sendo que: 

 No Banco Público: 

o Em relação às habilidades técnicas foram utilizadas: a consulta a ferramentas 

de suporte, a colegas e experts e à troca de experiências. As práticas formais 

contribuíram para que houvesse um alinhamento e direcionamento na maneira 

de realizar essas tarefas; 
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o Em relação às habilidades humanas, a observação e orientação de gestores 

tiveram grande impacto e a empatia, reflexão e erro e acerto, também foram 

citadas como formas de aprendizagem. 

 No Banco Privado: 

o Em relação às habilidades técnicas foram utilizadas principalmente a consulta a 

colegas, experts, chefe, as ferramentas de suporte e o erro. Talvez o uso da 

consulta a colegas aconteça pelo fato do menor número de tarefas desse Banco 

em relação ao Banco Público, havendo o favorecimento da interação; 

o Quanto as habilidades humanas, utilizou-se mais a observação de gerentes, a 

reflexão e o erro; 

o As práticas informais, como a simulação da realidade e a troca de experiências 

realizadas em situações formais, contribuíram para o aprendizado de 

habilidades tanto técnicas quanto humanas. 

     As formas de aprendizado dessas habilidades são descritas no trabalho de Marsick (2009) e 

por Lave e Wenger (2005). E Marsick (2009) também cita a inter relação de práticas 

informais e formais no processo de aprendizagem. 

     Vale a pena ressaltar que no estudo qualitativo conduzido por Leite, Godoy e Antonello 

(2006) com Gerentes Gerais de agências de varejo também foram verificadas como formas de 

aprendizagem da função: a observação e o erro e acerto. 

     É importante ressaltar também que Illeris (2004; 2007) e Marsick e Watkins (2001) 

destacam o incentivo que o ambiente de trabalho pode proporcionar ao aprendizado, por meio 

da disponibilidade de materiais e de contatos sociais. 

 Nos dois bancos foram identificados fatores que estimulavam ou dificultavam a 

aprendizagem, tanto relacionados ao ambiente e/ou à dimensão emocional dos 

participantes: 

 No Banco Público percebeu-se que o estresse do ambiente, era proveniente do tipo de 

gestão e cumprimento de metas, e principalmente pela quantidade de tarefas e falta de 

tempo, dificultava o aprimoramento das tarefas. O gostar e a necessidade de realizar 

uma tarefa, também foram ressaltados como estimuladores ou dificultadores da 

aprendizagem. 

 No Banco Privado também houve a percepção do ambiente impactando o processo de 

aprendizagem, porém com uma diferença, o estresse era proveniente da pressão por 

metas. O gostar da tarefa e a necessidade de realizá-la também foram citados como 
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fatores que estimulam ou dificultam a aprendizagem, assim como a crença positiva no 

produto ou no serviço. 

     Illeris (2002; 2007) cita a influência da Dimensão do Incentivo no processo interno de 

aprendizagem das pessoas e da influência do estresse, da pressão e da autonomia, inseridos na 

dimensão técnico-organizacional de seu modelo de Aprendizagem no Trabalho para 

ocorrência dos aprendizados (ILLERIS, 2004; 2007). 

     Marsick (2009) também considera a influência de fatores organizacionais no clima para a 

aprendizagem, como, lideranças, estruturas, cultura, sistemas e práticas, incentivos e 

reconhecimentos. 

      Nos dois casos percebeu-se que as experiências familiares e sociais, educacionais e 

profissionais contribuíram ao aprendizado de valores e de características pessoais, e 

principalmente de habilidades humanas e técnicas necessárias à função gerencial média que 

eles exercem (KONTZ; O’ DONNELL; WEIHRICH, 1987).  

     Houve também, principalmente em relação às experiências educacionais ligadas à área 

de administração de empresas, aprendizados de habilidades conceituais e de projeto, 

necessárias à ocupação de cargos de alta gerência (KONTZ; O’ DONNELL; WEIHRICH, 

1987). 

     Illeris (2004;2009) mostra a relevância do processo de aprendizagem dos empregados, uma 

das dimensões de seu modelo de Aprendizagem no Trabalho. 

     O estudo de Leite, Godoy e Antonello (2006) também considera as contribuições 

provenientes da família, como os valores, e das experiências profissionais, como as 

habilidades técnicas.  

 

 

Especificidades da aprendizagem em relação ao gênero e faixa etária 

 

 

     A seguir algumas percepções relacionadas ao gênero e à faixa etária dos participantes. 

     A pesquisa foi composta por oito participantes do sexo feminino e quatro participantes do 

sexo masculino, e não se percebeu diferenças na forma de aprendizado, embora o estudo não 

tenha se aprofundado nesse quesito. 

          Quanto à faixa etária, houve a participação de cinco gerentes abaixo dos quarenta anos 

de idade e sete acima dos quarenta anos.  Percebeu-se que os três gerentes de faixa etária 
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abaixo dos trinta anos de idade (dois do Banco Público e uma gerente do Banco Privado), 

citaram utilizar mais a consulta a ferramentas de suporte do que a colegas.  

     O gerente A5 apesar de ter citado usar a consulta aos colegas, justifica que foi necessário 

devido à dificuldade de entender no início os normativos, mas que atualmente eles são as 

formas principais de seu aprendizado das tarefas técnicas. 

     Além disso, os gerentes de maior faixa etária citam o uso da consulta aos colegas como 

forma de aprendizado na prática do trabalho, e na interação com eles durante as práticas 

formais.  

     Fica aberta uma questão em relação ao Banco Público: Os gerentes mais jovens usam mais 

ferramentas de suporte como característica de aprendizado de sua faixa etária ou pela 

dificuldade de interagir com os colegas devido ao fator tempo mencionado por eles? 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

     Em relação ao processo de aprendizagem da função gerencial, objetivo desta pesquisa, 

compreende-se que ele aconteceu por várias formas, em especial classificadas por Marsick e 

Watkins (2001; 2009) como práticas informais. 

    As consultas a materiais de suporte e a colegas, experts, foram citadas no aprendizado de 

tarefas técnicas, e a observação e orientação de gestores, além da reflexão e o erro e acerto, 

nas tarefas ligadas às habilidades humanas. 

     É possível perceber a relevância dessas práticas informais, em especial das incidentais, 

nesse aprendizado (MARSICK; WATKINS, 2001) também chamado por Illeris (2002; 2004; 

2004) de Prática do Trabalho. 

      As práticas formais ocorridas em sala de aula, como os treinamentos (MARSICK; 

WATKINS, 2001) foram citadas como relevantes no aprendizado dos gerentes, quando neles 

houve o uso de práticas informais, como as simulações da realidade e a troca de experiências. 

     As duas instituições participantes incentivam algumas formas de aprendizado informal, 

principalmente o Banco Público e também disponibilizam materiais com esse objetivo; o que 

tanto Marsick e Watkins (2001), Marsick (2009) e Illeris (2004; 2007) tratam como positivo 

para um ambiente de aprendizagem. 

      As ferramentas de suporte, compostas pelos materiais e centrais de atendimento 

disponibilizados pelos dois bancos foram relevantes no processo de aprendizagem desses 

gerentes. No Banco Público, é mais relevante que a consulta aos colegas citada no Banco 

Privado, porém esse aspecto nos traz o seguinte questionamento: 

     Os cursos disponibilizados à distância também poderiam ter uma relevância nesse 

aprendizado, caso houvesse uma melhor forma e local à disponibilidade deles? 

     As reuniões de troca de experiências incentivadas de maneira informal no Banco Público 

demonstraram grande relevância nos aprendizados quando aplicada de forma adequada. 

Poderia haver mais incentivos desta prática por parte dos dois bancos, gerando o que Marsick 

e Watkins (2001) chamam de aprendizagem informal. 

     Fica evidente a necessidade de se proporcionar suportes em relação à estrutura e à gestão 

das agências com ambientes mais voltados à aprendizagem técnico-organizacional, com 

adequação das qualificações do colaborador as tarefas, com maior interação e autonomia e 

menor nível de estresse, conforme citado no modelo de Aprendizagem no Trabalho de Illeris 

(2004; 2007). 
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     Por consequência, também há que ser verificado o quanto o ambiente de aprendizagem 

cultural-social dos bancos também interfere no micro ambiente das agências. 

     E os fatores do processo de aprendizagem dos empregados também devem ser levados em 

consideração durante o recrutamento e seleção de colaboradores, na adequação de cargos e 

tarefas e no dia a dia do trabalho (ILLERIS, 2004; 2009). 

Vale a “pena” concluir e relembrar que Illeris (2007) sugere que as organizações deveriam 

desenvolver de forma estruturada, ambientes voltados à aprendizagem, sendo essa a ideia de 

“Aprendizagem Organizacional” e “Organizações de Aprendizagem”.  

     Com isso, diminuiria o risco de aprendizagens incidentais (ILLERIS, 2007), fundamental 

no ambiente bancário onde uma aprendizagem ocorrida de forma incidental, como o erro, 

levaria a sérias consequencias.  

     Ele cita, justamente o uso de grupos autodirigidos, projetos e programas de aprendizagem 

em ação como sugestão. Sugere ainda o uso da instrução de outros colegas, de um mentor ou 

treinador, de especialistas no assunto,  de medidas mais gerais como as trocas de experiências 

com redes internas ou externas e os job exchange ou rotation. 

     Marsick (2009) também cita a importância do mentoring e coaching e da conversa com 

colegas. 

     Em relação à identificação das tarefas e responsabilidades dos gerentes de 

relacionamento/contas, ficou evidente principalmente no Banco Privado, que esse cargo 

chamado de Gerente, pouco se aproxima do que Fayol (1994) definiu por função gerencial. 

 

 

Limitações da pesquisa 

 

 

     Por ser um estudo qualitativo fica impossibilitada a generalização de seus resultados, pois 

não há margem de segurança estatística em relação às inferências obtidas (GODOY, 2008). 

Mas é importante relembrar que o método qualitativo não tem a intenção de garantir a 

validade externa, conforme citado por Godoy (2006, p. 138).  

     Gibbs (2009) acrescenta que a pesquisa qualitativa tem por intenção considerar os pontos 

de vista e os significados que os participantes atribuem às suas experiências. 

     Outro ponto relatado como limitação mas também deixado como sugestão para as 

próximas pesquisas, é a verificação se realmente há diferença no processo de aprendizagem 

de gestores de menor faixa etária e de um determinado gênero, tanto nos bancos como em 

outras organizações. 
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A – Carta Informativa e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS  

 
A pesquisa “Aprendizagem da Função Gerencial em Bancos” se propõe a estudar como ocorrem os processos de 

aprendizagem de gerentes que trabalham em agências bancárias de dois Bancos, um  Público e um Privado, no 

estado de São Paulo/SP. Os dados para o estudo serão coletados através da realização de entrevistas junto aos 

que trabalham neste tipo de organização. As entrevistas serão conduzidas pelo Pesquisador e o contato 

interpessoal daí decorrente não oferece riscos aos participantes. 

 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador para o esclarecimento de eventuais dúvidas, no 

endereço abaixo. Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, entre em 

contato com o Orientador do estudo que é professor-pesquisador do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. Modesto Carvalhosa. 

 

Aos participantes cabe o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem prejuízo algum. As 

informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido sigilo 

absoluto sobre as questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes, bem como a 

identificação do local da coleta de dados. 

 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

SILVIA CRISTINA HITO  

 

 

______________________________________________________________________ 

DIOGENES DE SOUZA BIDO 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas/Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Endereço: Rua da Consolação, 896 –Ed. Modesto Carvalhosa. São Paulo/SP. CEP 01302-907 

Telefone para contato: (11) 2114-8260 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 

___________________________________________, sujeito da pesquisa acima especificada, após leitura da 

CARTA DE INFORMAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, ciente dos procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos, riscos e garantias de confidencialidade e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do 

explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em participar da pesquisa 

proposta. 

 

Fica claro que o responsável pode, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO e deixar de participar da pesquisa, e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação 

confidencial, guardada por força do sigilo profissional. 

 

 

São Paulo,     de         de 20    . 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
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Apêndice B – Roteiro para entrevista semi-estruturada 

 

 

Perfil demográfico 

Sexo 

Idade 

Estado Civil  

 

Trajetória Educacional 

Formação acadêmica (Anterior ou posterior a ter cargo gerencial) 

 

Trajetória Profissional 

História profissional 

- Idade 1º emprego 

- Cargos/funções exercidas 

- Experiência anterior como gestor 

 

Função Gerencial 

- Cargo atual 

- Tempo na Instituição/Função 

- Responsabilidades/tarefas pertencentes à Função 

- Estrutura hierárquica (No de subordinados, responde para quem e pares) 

- Treinamentos gestão cursados (conteúdo, metodologia, quando, quem ensinou, como foi 

aprendizado) 

- Cargos/Funções exercidas na instituição, anteriormente a esta (quando, durante quanto 

tempo) 

 

Aprendizagem da Função Gerencial 

Das tarefas citadas  

- Quais julga realizar bem? Como aprendeu as mesmas? 

- Quais necessita aprimoramento? O que vc acha que dificulta o aprendizado/aperfeiçoamento 

das mesmas? De que maneiras você busca esse aprendizado? 

- Em relação ao ambiente de agência/bancário vc acha que ajudou, ajuda o aprendizado, de 

que maneira? (materiais, contatos sociais) 

 

Contribuições vida familiar, trajetória educacional/profissional 

- O que você vivenciou na infância/juventude contribuiu ou contribui para o aprendizado e 

desempenho das suas funções? O que especificamente e de que maneira? 

- O seu curso universitário contribui ou contribui para o aprendizado e desempenho de sua 

função? De que maneira? 

- Como/ as experiências profissionais anteriores ao banco, contribuem para esse 

aprendizado/desempenho?  

- Como/ as funções anteriores a ser gerente, contribuíram ou contribuem para esse 

aprendizado/desempenho?  

- Do tempo em que está na Função – o que mudou no trabalho desenvolvido? 

Como é trabalhar no banco hoje em relação a quando entrou na Instituição/assumiu a função? 

 

 

 


