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a) APRESENTAÇÃO: 

 

 EMPRESA/RAZÃO SOCIAL: Cobra Tecnologia SA 

 NOME FANTASIA EMPRESA: BB Tecnologia e Serviços 

 CNPJ: 42.318.949/0001-84 

 RAMO DE ATIVIDADE: Atua nos segmentos de tecnologia da 
Informação e prestação de serviços bancários.  

 FUNDAÇÃO: 18/07/1974 

 SITE: www.bbtecno.com.br 

 ENDEREÇO: Estrada dos Bandeirantes, 7.966, Camorim. CEP: 
22783-110. Rio de Janeiro, RJ. 

 RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: Daniele Soares (Analista 
Especialista. Tel: 2408-9816. E-mail: 
daniele.soares@bbtecno.com.br). 

 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS DIRETOS: 3368 

 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS INDIRETOS (terceiros, 
representantes, franqueados, etc.): 98 

 QUANTAS UNIDADES TEM A EMPRESA: 37 

 ATIVIDADE PRINCIPAL: empresa parceira estratégica do Banco 
do Brasil em Serviços de Processos de Negócios (BPO) e 
Serviços de Tecnologia da Informação (ITO). 

 TÍTULO DO CASE: Estruturação da Educação Corporativa  
através da implantação de sua Universidade, a UniBBTS 

 

b) INTRODUÇÃO: 

A Universidade Corporativa da BB Tecnologia e Serviços, a UniBBTS, foi 
implantada com o objetivo de preparar os empregados para os desafios da 
empresa, oferecendo-lhes ações educacionais de forma continuada e 
sistematizada, ampliando o acesso à educação e fortalecendo o 
desenvolvimento de competências pessoais e organizacionais. 

Antes da inauguração da UniBBTS, em 18/12/2013, a educação corporativa na 
empresa ocorria de forma não sistematizada, através de cursos contratados no 

http://www.bbtecno.com.br/


mercado, cursos internos ministrados por instrutores de forma não padronizada 
e sem preparo didático e a aprendizagem informal no trabalho (on the job). 

Na Pesquisa de Satisfação 2013, o fator “Oportunidades de Treinamento” 
recebeu a segunda menor nota média (2,56, numa escala de 5 pontos), 
indicando que os funcionários percebiam não estar obtendo oportunidades de 
desenvolvimento no nível desejado ou requerido por suas atividades. 

Em 2013, a meta anual de treinamento era a média de 25 horas por 
funcionário. O resultado alcançado foi a média de 34,15, porém, as horas 
estavam concentradas em 60% dos funcionários e as ações de treinamento 
eram difusas e não estratégicas. 

c) PROPOSTA DE SOLUÇÃO: 

A UniBBTS foi lançada em consonância com a Estratégia Corporativa da 
BBTS, que apresentava em sua perspectiva “Aprendizagem e Crescimento”, 
dois objetivos estratégicos: fortalecer as competências pessoais e 
organizacionais e elevar a satisfação dos empregados no trabalho. 

O objetivo principal da UniBBTS consiste em disponibilizar ações em educação 
corporativa que possam preparar os empregados para  novos desafios, 
aumentar a satisfação no trabalho e contribuir com atingimento da missão e 
dos direcionamentos estratégicos da empresa. 

Os objetivos específicos são: 

 Oferecer um processo contínuo de   aprendizagem, disponibilizando 
ações sistemáticas para o desenvolvimento de talentos para o negócio; 

 Apoiar o atingimento dos resultados organizacionais; 

 Privilegiar o aprendizado organizacional, fortalecendo a cultura 
corporativa e o conhecimento coletivo e não apenas o conhecimento 
individual; 

 Favorecer a gestão do conhecimento para o fortalecimento da 
inteligência competitiva 

 Democratizar o acesso à educação; 

A Universidade oferece programas de desenvolvimento diversos, tanto 
presencialmente quanto via Web, através do Portal UniBBTS, disponibilizado 
para todos os funcionários, com acesso livre a diversos cursos, oficinas, 
palestras, filmes, chats e textos, disponibilizados em catálogos e organizados 
por Trilhas de Aprendizagem. 

A UniBBTS foi constituída tendo como base princípios filosóficos que se 
baseiam nas crenças que a empresa tem ao investir no desenvolvimento de 
seus funcionários. Esses princípios revelam a importância da educação como 
ferramenta de gestão, que contribui para transformar, ampliar as percepções e 
provocar melhorias nas condições de trabalho. Os princípios educacionais da 
UniBBTS são: 

 Aprender a aprender: aprender continuamente e contribuir para a 
construção do conhecimento coletivo; 



 Aprender fazendo:  trocar conhecimentos e experimentar no dia-a-dia, 
novas formas de atuação. O adulto aprende melhor fazendo, trocando 
experiências, observando e vivenciando; 

 Raciocínio criativo e resolução de problemas: descobrir, por conta 
própria, como melhorar e aperfeiçoar o seu trabalho, sugerindo 
melhorias, interferindo na realidade, buscando otimização dos 
processos; 

 Conhecimento dos negócios da empresa: ampliar os seus 
conhecimentos sobre a Companhia, ampliando seus conhecimentos 
sobre os negócios e serviços de sua gerência e dos desafios 
organizacionais; 

 Gerenciamento de carreira: gerenciar o seu desenvolvimento pessoal e 
profissional, buscando melhorias, soluções, treinamentos e 
acompanhando o seu desempenho através da avaliação de 
desempenho; 

 Observância aos fundamentos éticos da BBTS: através da educação 
transmitiremos os valores éticos da Companhia; 

 Fortalecimento das metas institucionais: conhecer as metas e 
acompanhar os resultados de sua gerência e da Companhia; 

 Convergências das ações educativas com os objetivos organizacionais: 
buscar através das ações de educação corporativa o desenvolvimento 
das competências organizacionais visando à eficiência operacional.  

Público-alvo: 

 Todos os cargos: técnicos administrativos, técnicos de operações, 
analistas administrativos e analistas de operações. 

 Todas as funções: técnicos especialistas, analistas especialistas, 
supervisores, assessores e gerentes. 

 Estagiários 

Campanha de Comunicação: 

 A página inicial do Portal UniBBTS foi composta por um mosaico de 
funcionários que através de uma campanha interna encaminharam suas 
fotos para a composição da página principal; 

 Slogan da Universidade criado com apoio da área de Marketing com 
escolha final dos funcionários da Gestão de Pessoas; 

 Inauguração com vídeo institucional do Presidente e presença dos 
Executivos; 

 Matérias na intranet e e-mails para toda a empresa divulgando o 
lançamento da Universidade; 

 Pop up na Intranet; 



 Dois eventos de lançamento, no Rio de Janeiro e Brasília, com a 
participação do corpo diretivo, parceiros externos e corpo diretivo do 
Banco do Brasil; 

 Distribuição de brindes com a marca da UniBBTS para toda a empresa. 

 

A elaboração do projeto da UniBBTS contemplou as seguintes etapas: 

I. Definição de pressupostos pedagógicos e princípios educacionais, que 
fundamentam a prática pedagógica da BBTS.  

São princípios educacionais da UniBBTS:  

 Aprender a aprender 

 Aprender fazendo 

 Raciocínio criativo e resolução de problemas 

 Conhecimento dos negócios da empresa 

 Gerenciamento de carreira 

 Observância aos fundamentos éticos da BBTS 

 Fortalecimento das metas institucionais 

 Convergências das ações educativas com os objetivos organizacionais 

São pressupostos pedagógicos da UniBBTS:  

 Indivíduo crítico, dotado de consciência e liberdade, apto a avaliar, tomar 
decisões e melhorar a realidade em que está inserido; 

 Sujeito responsável pelo seu desenvolvimento profissional e pessoal, 
ativo socioculturalmente, capaz de construir o conhecimento coletivo 
com aqueles que se relaciona; 

 Sujeito capaz de superar os desafios de sua realidade, buscando novas 
soluções, mantendo-se aberto às transformações do mundo, decidindo 
com flexibilidade e resiliência; 

 Indivíduo capaz de gerar resultados e contribuir para o crescimento da 
organização. 

II. Criação de Programas de Educação Corporativa: modalidades de 
entrega e canais de ofertas de treinamento, de forma a disseminar as ações de 
capacitação por toda a empresa: 

 Portal EAD, com  cursos, Trilhas de Aprendizagem, Ambiente 
Colaborativo e Biblioteca Digital. 

 Treinamentos Presenciais (internos e externos) 

 Programa de Tutoria 

 Programa de Educação Continuada 



 Programa de Multiplicadores e Educadores Corporativos 

 Clube de Descontos 

 Programa de Desenvolvimento de Gestores 

 Programa Bem-Vindo à BBTS 

 Convênio com a Universidade Corporativa Banco do Brasil 

III. Estruturação da UniBBTS: definição das escolas, trilhas de 
aprendizagem e sistematização das ações de capacitação. As Escolas de 
conhecimento são: BBTS, Pessoas, e BBTS e Sociedade, contemplando 
programas educacionais que estimulam o crescimento e funcionam como uma 
forma de retenção de talentos. Os cursos estão disponíveis através de 13 
Trilhas de Aprendizagem, segmentadas conforme as necessidades de 
formação e posição do funcionário na BBTS. 

IV. Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de 
plataformas de educação à distância. 

A estruturação das ações em Educação Corporativa na empresa, através da 
UniBBTS, proporcionou a democratização da aprendizagem, interatividade e 
capacitação contínua de empregados, gestores e alta administração, além de 
alavancar as metas de horas de treinamento da empresa. 

 

d) RESULTADOS: 

 

 Melhora no Índice de satisfação no fator Oportunidades de Treinamento 
(Pesquisa de Satisfação). 

 Índice de satisfação dos funcionários em relação aos cursos do Portal 
(avaliação de reação): 96,57% de aprovação 

 13 Trilhas de Aprendizagem 

 198 Cursos no Catálogo 

 171 Arquivos na Biblioteca Digital 

 149.322 Cursos online concluídos 

 166.103 Horas de treinamento online 

 36 Cursos no Programa de Desenvolvimento Gerencial 

 47 Participantes no Programa de Tutoria 

 3.681 Cursos presenciais concluídos 

 85.883 Horas de treinamentos presenciais 

 43 Multiplicadores Corporativos formados 

 22 Educadores Corporativos formados 



 264 turmas ministradas por Educadores e Multiplicadores 

 2.171 funcionários treinados por Educadores e Multiplicadores 

 5.614 horas de atuação dos Educadores e Multiplicadores 

 87 bolsas de graduação concedidas no Programa de Educação 
Continuada 

 163 bolsas de pós-graduação concedidas no Programa de Educação 
Continuada 

 86 funcionários formados no PEC 

 283 cursos contratados no mercado 

 58.057 horas de treinamento contratadas 

 2.517 funcionários treinados em cursos contratados 

 3 Campanhas UniBBTS Solidária 

 18 Instituições de Ensino Conveniadas no Clube de Descontos 

 7 Feiras Educacionais 

 53 horas de treinamento por funcionário, ultrapassando a meta de 37 
horas. 

 87,2 % dos funcionários com 37 horas de treinamento em 2016, 
ultrapassando a meta estipulada de 70%. 

 Selo 8+ concedido pela ABTD, que classificou a UniBBTS como os 8 
finalistas do Prêmio Destaque Gestão de Pessoas 2017. 

 

e) BIBLIOGRAFIA: 

 

As principais referências para os princípios educacionais e pressupostos 
pedagógicos da UniBBTS foram: Jean Piaget, Rubem Alves, Edgar 
Morin e Paulo Freire. 

Os quatro pilares da educação, definidos pela UNESCO, inspiraram os 
princípios educacionais da UniBBTS: aprender a conhecer, aprender a 
fazer, aprender a conviver e aprender a ser.  

(DELORS, Jacques (org.).  

O planejamento e a condução das atividades educacionais têm como 
referência as contribuições do educador Paulo Freire, propondo que o 
aluno participe ativamente do próprio aprendizado, mediante a 
experimentação, a pesquisa em grupo, o estimulo à dúvida, ao 
pensamento crítico e ao desenvolvimento do raciocínio. 

O construtivismo, metodologia educacional presente na Ônibus, propõe 
uma mudança de paradigma pedagógico em relação à metodologia 



reprodutivista. Os conceitos são construídos pelos participantes, 
facilitando o caminho em direção à autonomia. 

(FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à 
prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996 (Coleção Leitura). 

A UniBBTS atende aos princípios de sucesso de uma Universidade 
Corporativa, definidos pela especialista em Educação Corporativa 
Marisa Eboli: competitividade, perpetuidade, conectividade, 
disponibilidade, cidadania, parceria e sustentabilidade. 

 

f) ANEXOS ILUSTRATIVOS 

 

 

 

 



 

 


