
Case Organizacional 

 

a) Apresentação : 

 

� Empresa/ Razão Social: 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.  

� Ano de fundação: 18/07/1974 

� Site: www.bbts.com.br 

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

� Número de empregados: 3262 

� 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: UniBBTS – Avanços na Educação Corporativa 

� Resumo do case: Apresentaremos os avanços da educação 
corporativa na BB Tecnologia e Serviços, através da UniBBTS, 
sua metodologia de trabalho e programas corporativos, 
finalizando com os resultados alcançados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Introdução: 

A Universidade Corporativa da BB Tecnologia e Serviços, a UniBBTS, foi 
implantada em 18 de dezembro de 2013 com o objetivo de promover a 
formação dos empregados em sintonia com os interesses e direcionamentos 
estratégicos da empresa.  

Com o slogan “Educando para a Excelência”, nossa proposta educacional 
converge as ações de capacitação e desenvolvimento da empresa para 
agregar valor aos negócios por meio da excelência na prestação de serviços e 
eficiência na operação. 

Atualmente, com 3.262 empregados distribuídos em todas as partes do Brasil 
conseguimos alcançar e levar conhecimento de qualidade a um maior número 
de pessoal. Além disso, contribuímos para aprimorar as competências e atingir 
a meta de treinamento anual (37 horas/ empregado). 

Acreditamos ainda que o conceito de lifelong learning, traduzido como 
aprendizagem ao longo da vida, pode ser suprido com diversas ações 
propostas pela UniBBTS, pois é uma das formas de manter nossos 
empregados constantemente estudando e se desenvolvendo. 

Nossos princípios educacionais baseiam-se nas crenças que a BB Tecnologia 
e Serviços têm ao investir no desenvolvimento de seus empregados. Revelam 
a importância da educação corporativa como ferramenta de gestão, que 
contribui para transformar, ampliar as percepções e provocar melhorias nas 
condições de trabalho. Nossos princípios educacionais são: 

- Aprender a aprender: aprender continuamente e contribuir para a construção 
do conhecimento coletivo. O adulto desenvolve a capacidade de realizar 
aprendizagens significativas por si mesmo numa ampla gama de situações e 
circunstâncias. 

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

- Aprender a conviver: promover a interação construtiva e a inclusão de todos, 
percebendo as diferenças como oportunidades positivas para ampliar o 
conhecimento. 

- Aluno protagonista: o adulto é estimulado a buscar informações, a construir 
conhecimento e a desenvolver autonomia para continuar aprendendo. 

- Pensamento complexo e multirreferencialidade: capacidade de perceber a 
realidade sob diferentes pontos de vista, desenvolvendo o pensamento crítico. 
O adulto compreende que não há uma única forma de enxergar a realidade e 
aprende a expor ideias e opiniões. 

- Problematização da realidade: valorização da experiência do adulto como 
ponto de partida para aprendizagem e compartilhamento de informações. 

 

 



c) Proposta de solução: 

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 do propósito 
transformador massivo da BBTS “conectar pessoas e tecnologia para o 
desenvolvimento da sociedade”. 

Nossos objetivos estratégicos 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. 

Nossos pressupostos pedagógicos compreendem: 

- 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. 

Estruturação da UniBBTS:  

A UniBBTS está estruturada em dimensões de conhecimento, trilhas de 
aprendizagem e programas educacionais. 

Dimensões do conhecimento: 

Cada dimensão é um grande tema que reúne um conjunto de conhecimentos e 
são inspiradas nos participantes da cadeia de valor: Pessoas, BBTS e BBTS e 
Sociedade que estão diretamente conectadas com os princípios da BB 
Tecnologia e Serviços. 

Trilhas de aprendizagem: 

Cada trilha é um programa de formação. As trilhas são compostas por 
atividades formais, como cursos online, cursos presenciais, artigos e atividades 
colaborativas. 

Atualmente, temos 14 trilhas distribuídas de seguinte forma: 

- Bem-vindo à BBTS; 



- Gestão de Risco e Segurança; 

- Ética e Anticorrupção; 

- Autodesenvolvimento; 

- Gestão de Carreira; 

- Qualidade de Vida e Bem-Estar; 

- BBTS Sustentável; 

- Liderança; 

- Excelência em Operações e Serviços; 

- Excelência no Apoio aos Negócios; 

- Excelência em Tecnologia e Serviços; 

- Multiplicadores e Educadores Corporativos; 

- Formando Talentos (disponível para os estagiários da empresa); 

- Evolução BBTS. 

Um dos grandes destaques dos cursos que compõem cada trilha de 
aprendizagem é a metodologia de ensino que oferece uma experiência de 
aprendizado ao aluno, permitindo desaprender, aprender e reaprender de 
forma flexível e colaborativa. 

A metodologia dos cursos online é própria da UolEdtech, empresa 
administradora do Portal UniBBTS, denominada ECO TA BLA, que é baseada 
no mapeamento do contexto para direcionar a estratégia de educação 
corporativa a serviço do negócio (ECO), valoriza o profissional como centro do 
ecossistema de aprendizagem (TA) e garante a melhor experiência de 
aprendizagem (BLA). 

Já a metodologia utilizada nos cursos presenciais aliada à metodologia acima, 
estimula a aprendizagem vivencial, valorizando a experiência em sala de aula 
do aluno. Utilizamos o conceito de sala de aula invertida e a metodologia do 
ciclo de aprendizagem vivencial. 

A aprendizagem vivencial ocorre quando o aluno e/ ou grupo se envolve numa 
atividade, analisa-a criticamente, extrai algum aprendizado útil dessa análise e 
aplica suas conclusões. 

O ciclo é formado por um conjunto de 5 etapas que interligadas corretamente 
conduzem à aprendizagem vivencial. 

1ª etapa: vivência/ atividade (dramatizações, dinâmicas de grupo, jogos, 
painéis etc.); 

2ª etapa: relato (compartilhamento das reações e das observações geradas 
durante a vivência); 

3ª etapa: processamento (discussão sobre os resultados obtidos com a 
vivência e descoberta de padrões gerais e tendências); 



4ª etapa: generalização (salto inferencial para a realidade do dia-a-dia); 

5ª etapa: aplicação (mudança planejada, compromissos com as mudanças, 
planos de ação sobre comportamentos).  

Por último, na estruturação da UniBBTS, temos os programas corporativos. 
São eles: 

- Programa de Multiplicadores e Educadores Corporativos que consiste na 
formação de empregados da BBTS de acordo com os pressupostos 
pedagógicos para atuação em sala de aula. Os multiplicadores e educadores 
ministram cursos técnicos ou de formação geral, respectivamente. 

- Programa de Tutoria que prevê a formação de empregados recém-admitidos 
através do compartilhamento de conhecimentos para desenvolver habilidades 
técnicas e atitudes necessárias para a prática do trabalho.  

- Programa de Desenvolvimento Gerencial que é composto por ações que 
visam o aprimoramento e desenvolvimento de competências gerenciais nos 
atuais líderes da empresa e potenciais gestores. As ações compreendem a 
indicação de cursos online e presenciais, além de orientação de carreira, 
através de programas de mentoria e coaching. 

- Programa de Educação Continuada que oferece bolsas de estudos para os 
empregados que pretendem ou estão cursando Graduação ou Pós-Graduação 
(Lato Sensu). 

- Clube de Descontos que são parcerias estabelecidas entre a BB Tecnologia e 
Serviços com Instituições de Ensino e/ou cursos de idiomas que oferecem 
desconto para os empregados da empresa e seus dependentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) Resultados e conclusão: 

Concluímos que 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. 

Alcançamos os resultados descritos abaixo: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 * 

Horas de 
treinamento 

155.288 218.987 178.868 152.126 127.164 75.456 

Meta de 
treinamento 

57,92 64,75 53,00 46,42 40,34 24,80 

Multiplicadores 
ativos 

67 68 56 42 55 51 

Educadores 
ativos 

14 26 24 22 19 29 

Catálogo de 
cursos 

77 115 198 218 223 225 

Trilhas de 
Aprendizagem 

6 9 12 12 14 14 

Arquivos na 
Biblioteca 

Digital 

31 57 102 110 176 180 

* Dados até julho/ 2019 

Avanços para 2020: 

Estão em fase de elaboração novos projetos relacionados aos temas 
Sustentabilidade, onde pretendemos discutir conceitos sobre diversidade, 
empoderamento feminino e inclusão racial. 

No campo da inovação, em parceria com a UolEdtech, estamos desenvolvendo 
ações que promovam a inovação.  

Para o desenvolvimento dos gestores, propomos o programa de mentoria 
reversa, além de novos cursos customizados que serão disponibilizados no 
Portal UniBBTS. 

 

* Esclarecemos que a UolEdtech autorizou as citações descritas neste 
documento. 

 



e) Anexos ilustrativos: 

Página inicial do Portal UniBBTS: unibbts.bbtecno.com.br 

 

 

Dimensões de Conhecimento: 

 

 

Tutorial 5 anos UniBBTS: 

http://unibbts.bbtecno.com.br/Conteudo/Empresa/1/TourVirtual/index.html?v=29
082019161856 


