
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO  PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

César Rodrigues de Almeida 

 

 

 

 

A Retenção de Talentos no Varejo Bancário 

 

 

 

 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 
Dissertação apresentada à Banca Examinadora 
da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, como exigência parcial para obtenção do 
título de MESTRE em ADMINISTRAÇÃO sob 
a orientação do Prof. Doutor Leonardo Nelmi 
Trevisan 
 
 
 
 

SÃO PAULO 

2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------ 

 

----------------------------------------------- 

  

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agradeço a todos que contribuíram direta 

ou indiretamente com esta caminhada. 

 Em especial ao meu mestre e orientador 

Prof. Dr. Leonardo Trevisan pela dedicação e 

paciência em mostrar os caminhos para a 

melhoria do meu repertório. 

 A minha esposa, a quem dedico este 

trabalho, que não mediu esforços para me 

incentivar e apoiar em todos os momentos,  

  

  



 

RESUMO 

ALMEIDA, César Rodrigues. A Retenção de Talentos no Varejo Bancário. 2009. Dissertação 

em Administração. Programa de Pós-Graduação em Administração, PUC-SP, São Paulo. 

 

 Este trabalho visa identificar, através das expectativas de funcionários em início de 
carreira bancária, o que pensam do futuro no mercado de trabalho, como planejam a carreira, 
se reconhecem algum esforço da instituição em retê-los e, o que é mais importante, a 
perspectiva para ficar ou sair do banco. Os bancos precisam melhorar o relacionamento com 
os seus clientes uma vez que aumenta a concentração e a concorrência entre as instituições 
torna-se mais acirrada. Para superar o impasse, há necessidade de capacitar e transformar seus 
colaboradores em agentes de relacionamento junto à clientela. Com as mudanças tecnológicas 
e as transformações ocorridas na última década, o mercado de trabalho bancário passou a 
sofrer, também, concorrência de outras carreiras, fazendo com que os seus talentos sejam 
disputados por outros segmentos. Nesta nova realidade, com grande concentração, forte 
concorrência, maiores exigências dos clientes e carreiras concorrentes, os bancos passaram a 
ter um alto turnover em suas carreiras iniciais. O que dificulta na melhoria do atendimento. 
Foi realizada uma pesquisa de observação participante, com participação ativa na comunidade 
pesquisada, fazendo uso de anotações, notas de campo, bem como realizando entrevistas 
informais e focalizadas. Neste contexto, abordamos jovens com, no máximo, cinco anos de 
atuação em uma grande instituição financeira, em cargos iniciais da carreira bancária, em 
agências da cidade de São Paulo especializadas no atendimento ao público universitário. O 
aspecto a destacar é que todos os entrevistados receberam ofertas para trocar de emprego, em 
suas curtas carreiras profissionais. Os funcionários de banco são assediados pela concorrência 
e por outras empresas. No caso de uma melhora do mercado de trabalho brasileiro, os bancos 
terão cada vez mais dificuldades para reter os seus talentos. Ficou patente que o atual 
empregado de banco, quando é convidado e não aceita trocar de emprego, baseia a decisão 
nas oportunidades que imagina ter no próprio banco, demonstrando boa visão do futuro e 
valorização da imagem e da marca da instituição. O funcionário bancário tem noção do valor 
do seu salário e somente será seduzido por uma boa oferta salarial, acompanhada por 
benefícios que entendem ser direito. Além disso, a imagem da empresa que faz a proposta tem 
que ser, no mínimo, a mesma do banco onde está trabalhando e é necessário que venha 
acompanhada de um plano de carreira. Foram ouvidas pessoas com até 29 anos de idade, que 
estão no momento de decisão do futuro pretendido. Para este contingente, não basta atender 
uma das condições, seja uma boa proposta financeira ou boa imagem. Acreditam que somente 
se todas as premissas forem estará modulado um cenário de boas perspectivas futuras. 

Palavras Chaves: Retenção de Talentos, Mercado de Trabalho, Bancário. 



ABSTRACT 

This work aims to recognize and demonstrate through the expectations and wishes of the new 
banking employee what they think about the future of labor market. How to plan their careers, 
their image for the bank firm and what is more important in their ambition to stay or leave the 
institution. Bank industry should improve its relationship with their customers, as a matter of 
fact there is an increase even in concentration and competition by the institutions. More over, 
banks should empower and transform their employees into customer relationship agents. With 
technological changes and the transformation, in the last decade, of the labor market 
characteristic, financial firms are facing a greater competition from other careers, so that their 
talents are disputed by other segments. In this new reality of greater concentration, intense 
competition, greater demands from customers and careers competition banks have been given 
a high turnover in their early careers. What hinders the improvement of their career. We made 
use of participant observation with active participation in the community studied, making use 
of field notes, as well as conducting informal interviews and focused. In this context the 
research were focuses in employees with a maximum of 5 years of banking work in a large 
financial institution, which are at the initial positions of the banking career in public services 
agencies of the Sao Paulo city and specializing on serving the public universities. The main 
result of this study is that all banking employees have already received offers to switch jobs, 
in their short careers. In other words, banking employees are harassed by other corporate 
companies. Thus, in the case of an improvement in the Brazilian labor market, the bank 
industry will have difficult to retain their talents. In our research it became clear that today 
when banking employees are invited for another job and do not accept, it depends on the 
opportunities offers by the bank, on the vision of the future and greatly the image and brand 
of the institution. The banking employees knows the thru value of their salary and will only 
be seduced by a good pay offer, if it comes with  benefits and the image of the new company 
should be at least the same of the bank where the employee works. Nowadays, a good pay 
offer should come together with a career plan. The research focus on workers up to 29 years 
old whom are at the moment of future decisions, for them  is not enough just having a good 
financial offer or benefits or a good corporate image, the company must join  all of this with  
future career’s perspective. 

Keywords: Talent Retention, Job Market, Banking 
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INTRODUÇÃO 

 Ao longo das últimas duas décadas, à medida que os trabalhadores começaram a 

esperar mais de seus empregos que um mero contra cheque, as organizações começaram a 

reconhecer cada vez mais a importância de critérios motivacionais na descrição dos cargos e a 

fazer experiências com diversas técnicas que visavam o aumento não só do desempenho 

profissional, mas também da satisfação dos funcionários com o objetivo claro de manter os 

seus melhores talentos. 

 FERREIRA (1988) define talento como uma vocação, um dom, uma habilidade. Para 

gregos e romanos, talento significava uma unidade de peso. Por meio da troca de metais 

preciosos por esse peso, o talento tornou-se uma unidade monetária. Desse modo o que hoje 

significa fonte-chave de criação de valor era dinheiro há milhares de anos. 

 Talento é algo inato e adquirido, ou seja, é uma capacidade que todos os indivíduos 

têm, mas essa capacidade depende de aperfeiçoamento, interesse no aprendizado, 

relacionamento interpessoal, mudanças de comportamentos, de hábitos e de atualização, 

dentre outros. Para CHITERO (2009) desenvolver o talento é algo que começa na família, se 

estende à escola e à empresa e exige alto grau de comprometimento. 

 A retenção de talentos é vista por todas as pessoas que lidam com o tema como um 

fator determinante para o sucesso das empresas. Os estudos sobre este tema apresentam, em 

grande parte, um enfoque do ponto de vista das empresas, ou seja, como os empregados 

devem se adaptar ou adquirir as habilidades necessárias para conseguir um emprego ou 

manter-se nele. Esta dissertação busca o olhar do empregado – com suas expectativas e 

desejos - o que leva o novo empregado do setor bancário ficar ou sair da instituição. 
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 A carreira no setor bancário, no passado, foi muito valorizada, era uma carreira estável 

e reconhecida como uma forma de se atingir um bom nível de satisfação no trabalho e na 

sociedade. Inclusive, os concursos dos grandes bancos estatais brasileiros eram bastante 

disputados. Com o passar dos anos, a carreira bancária perdeu o seu valor tanto em números 

de funcionários como na percepção da sociedade. Segundo os dados do Ministério do 

Trabalho - por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - havia cerca de 750 

mil bancários no Brasil em 1990. Este número foi reduzido em dezembro de 2005 para 420 

mil, representando uma queda de 44% em relação ao início da década anterior. (DIEESE, 

2007). 

 As mudanças no mercado de trabalho brasileiro, as fusões e aquisições que 

proliferaram na última década, bem como as inovações tecnológicas ocorridas no setor 

bancário provocaram uma diminuição dos empregos no setor. O intenso processo de 

informatização nos bancos, a reorganização dos mesmos, o ciclo de prosperidade do país e a 

popularização da internet junto com o surgimento de diversas novas carreiras colaboraram 

para esta nova realidade.  

 Analisamos as mudanças no mercado de trabalho, bem como as do setor bancário, na 

última década sempre em busca de um olhar do empregado. Temos que ressaltar aqui que 

falamos dos empregados da GERAÇÃO Y, também referida como Geração millennials ou 

Geração da Internet um conceito em Sociologia que se refere aos nascidos a partir de meados 

da decada de 1980 em diante. 

 Esta geração desenvolveu-se numa época de grandes avanços tecnológicos e 

prosperidade econômica. Seus pais, no intuito de não repetir o abandono das gerações 

anteriores, os abasteciam de presentes, atenções e atividades, fomentando a sua auto-estima. 
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Cresceram vivendo em ação, estimulados por atividades, tarefas múltiplas. Acostumados a 

conseguirem o que querem, não se sujeitam às tarefas subalternas de início de carreira e lutam 

por salários ambiciosos desde cedo. Este é o perfil básico da Geração Y. (OLIVEIRA, 2009). 

 BUTLER e WALDROOP (1999) revelaram que “o fator isolado mais importante nas 

mentes dos novos alunos de MBA é – não o dinheiro! – mas se determinado cargo 

encaminhará suas carreiras, a longo prazo, numa certa direção”. 

 No Brasil desde 2002 a empresa Cia. de Talentos, pertencente ao grupo DMRH, 

realiza um estudo minucioso pelo qual é possível mapear quais são os principais atributos que 

determinam a escolha que um jovem faz ao selecionar uma empresa para iniciar sua carreira 

profissional. Ao final desta pesquisa é feita a entrega do prêmio “Empresa dos Sonhos” as 10 

empresas escolhidas pelos jovens como síntese das empresas que eles sonham em trabalhar. O 

relatório de 2008, em sua 7ª edição do Prêmio Empresa dos Sonhos, traz como conclusão que 

um traço forte revelado na pesquisa tem sido a mudança no modo como o jovem percebe as 

vantagens que representa em atuar em uma ou noutra empresa. Em outras edições, os motivos 

da escolha estavam relacionados aos planos de carreira de médio e longo prazo e as condições 

para conquistas rápidas. Agora entra o desejo de trabalhar em empresas nas quais estejam 

garantidos bons salários e benefícios. Mas apenas salário não basta. O jovem brasileiro quer 

muito mais, o que se evidencia em todos os desdobramentos das  informações fornecidas à 

pesquisa da CIA DE TALENTOS (2008). 

 Dentro desse quadro analisamos como os bancários, iniciantes em suas carreiras, 

pensam e planejam o seu futuro. Segundo SHEIN (1993) as pessoas diferem quanto ao que 

inicialmente predomina nos seus auto-conceitos: se são os talentos, motivos ou valores que 

dão os  temas principais às suas carreiras. Elas ingressam no mundo do trabalho com muitas 
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ambições, esperanças, medos e ilusões, mas praticamente sem quaisquer informações sobre si 

mesmas, principalmente sobre suas habilidades e talentos. (SHEIN, 1993). 

 Neste contexto pesquisamos junto a jovens com, no máximo, 5 anos de atuação em 

uma grande instituição financeira, atuantes em agências bancárias da cidade de São Paulo 

(agências estas especializadas no atendimento ao público universitário) que estão nos cargos 

iniciais da carreira bancária. Quais seriam as suas expectativas, o que pensavam do futuro no 

mercado de trabalho, como planejavam as suas carreiras, se reconheciam algum esforço da 

instituição em rete-lo e o que seria mais importante na sua visão para permanecer ou sair do 

banco. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem 
empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já 
visitados. Nada de absolutamente original, portanto, mas um modo diferente 
de olhar e pensar determinada realidade a partir de uma experiência e de uma 
apropriação do conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais. (DUARTE, 
2002:140) 

 O setor bancário brasileiro passou por uma grande transformação nos últimos 10 anos. 

No final da década de 90 existia um cenário com pequenos bancos locais, com grande 

participação estatal e alguns bancos privados, de caráter nacional, e pouca ou inexpressiva 

participação de bancos estrangeiros. Hoje temos um novo cenário, com forte concorrência e 

participação ativa dos grandes conglomerados financeiros globais. Neste período também 

ocorreu uma grande consolidação do mercado, diminuindo o número de bancos e 

praticamente extinguindo os bancos estaduais públicos, aumentando assim a concentração no 

mercado interno. (DIEESE, 2007). 

 Esta nova realidade do mercado e as mudanças estruturais ocorridas na economia 

brasileira, principalmente com o fim da inflação, trouxeram grandes e novos desafios para os 

administradores bancários. O maior acesso à informatização bem como o lançamento de 

novos produtos e serviços também contribuiu para aumentar a necessidade de mudanças na 

forma de atendimento dos grandes bancos. Este quadro se consolida com a mudança de perfil 

dos clientes, impulsionados pelo novo código de defesa do consumidor. Pode-se dizer que o 

mercado bancário passou por uma revolução na sua forma de atuação na última década. 

 Não podemos deixar de lembrar também que os bancos no Brasil foram acostumados e 

se desenvolveram em condições muito específicas no passado recente. A correção monetária, 

o recebimento de diversos tipos de contas (inclusive substituindo a função do Estado na 

cobrança de tributos) a reserva de mercado em alguns produtos como crédito imobiliário e 
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poupança, a pouco ou inexpressiva utilização do crédito bancário, a inflação que gerava 

grandes ganhos e ainda inibia a entrada de novos concorrentes; tudo isso sem contar a 

regulação característica do setor, muitas vezes incompreensíveis para os bancos globais. Todo 

este arcabouço de singularidades, como anotou MURAKAMI (2003), fez com que os bancos 

atuantes no mercado brasileiro desenvolvessem características próprias. 

 A grande questão deste setor é que, apesar dos grandes ganhos, da grande evolução e 

do aumento nos serviços prestados, ele é visto pela população como um dos maiores vilões do 

mercado de prestação de serviços, a avaliação dos clientes é sempre negativa, com número de 

reclamações constantes, enfim, a imagem do setor não condiz com o seu vigor de ganhos e 

investimentos. 

 Dentro deste cenário de mudanças estruturais no segmento bancário, bem como a nova 

postura dos clientes dos bancos que passaram a demandar um melhor atendimento, surge um 

novo grande desafio para os bancos: selecionar e capacitar a sua mão de obra para o 

atendimento dessa nova realidade. 

 Com a automatização dos sistemas bancários a função do bancário, que demandava 

uma determinada especialização, passou por uma grande transformação, diminuindo 

consideravelmente o poder de decisão e a experiência na função. Para MURAKAMI (2003) 

os bancos aproveitaram esta massificação dos seus sistemas para banalizar as funções 

bancárias e assim também diminuir os seus custos com pessoal. 

 Outro ponto importante nesta equação é o surgimento de novas carreiras no mercado 

de trabalho, principalmente as ligadas à tecnologia de informação, ampliando as 

possibilidades dos novos funcionários. Fazendo com que a sua fidelidade na carreira 

diminuísse. 
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 Nesta nova realidade com grande concentração, forte concorrência, maiores exigências 

dos clientes e carreiras concorrentes, os bancos passaram a ter um problema de alto turnover 

em suas carreiras iniciais, o que dificulta na melhoria de seu atendimento. Com isso o tema da 

retenção de talentos passa a ser fundamental para a sua gestão de RH. 

 Cabe aqui ressaltar que não tratamos de programas de trainee ou similares que são 

muito importantes, mas que atingem um grupo muito pequeno de trabalhadores da indústria 

financeira. Este tipo de vaga é comumente atribuído a jovens executivos recém-formados ou 

que tenham até 2 anos de formado (eventualmente até 3 anos) em um curso de graduação. 

Quando o funcionário tem um tutor, recebe treinamentos e participa de cursos voltados à 

gestão de sua carreira, conhecimento de processos de uma ou mais áreas da empresa e à 

gerência de pessoas, e, que ao término do período, o funcionário poderá ter um cargo mais 

alto na estrutura.  

 Não foi utilizado na pesquisa este perfil de funcionário uma vez que o número de 

trainees é muito pequeno em relação ao universo total de funcionários de uma instituição 

financeira. No caso do Banco Santander S/A, em seu Relatório Anual 2008, consta que o 

banco possuia mais de 53.000 funcionários. No último processo para a seleção do programa 

de trainees foram 18.184 inscrições sendo contratados, ao final do processo, 51 Trainees. 

Neste mesmo relatório é informado que no ano de 2008 foram contratados 6.572 funcionários 

e demitidos 8.449, chegando a um turnover de 15,9%. 

 Este trabalho, portanto, visa entender o novo perfil do bancário e o que é preciso fazer 

para reter os talentos nas suas carreiras iniciais para atender a demanda de alta 

competitividade e exigências dos clientes. Para isso, estudamos não o que os bancos fazem, 

mas sim quais as expectativas dos seus novos funcionários para continuar em suas carreiras. 
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  O grande entrave para o setor financeiro é aliar a sua agressividade comercial com o 

atendimento personalizado superando as expectativas do cliente. Esta missão sem uma forte 

participação de seus funcionários torna-se impossível. 

 Como problema de pesquisa, consideramos as mudanças no mercado de trabalho do 

setor bancário nacional nos últimos 10 anos, quais as expectativas dos novos funcionários 

quanto ao planejamento de suas carreiras e como o banco pode atuar para reter os talentos? 

 Este trabalho visa reconhecer e demonstrar, através das expectativas e desejos do novo 

empregado bancário, o que estes pensam do futuro no mercado de trabalho. Como planejam 

as suas carreiras, se reconhecem algum esforço da instituição em retê-lo e o que é mais 

importante na sua visão para permanecer ou sair do banco. Contribuindo assim com a linha de 

pesquisa de retenção dos talentos, por meio da apresentação de uma visão crítica baseada no 

referencial teórico, que compõe esta dissertação, e na análise dos resultados da pesquisa 

realizada. 

 

1.1 Justificativa do Tema 

 

 Os bancos precisam melhorar o relacionamento com os seus clientes uma vez que 

aumenta a concentração e a concorrência no setor com a chegada de novos players. Para isso, 

existe a necessidade de capacitar e transformar seus colaboradores em agentes de 

relacionamento junto à clientela. Com as mudanças tecnológicas e as transformações 

ocorridas na última década, o mercado de trabalho bancário passou a ter uma maior 
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concorrência de outras carreiras, fazendo com que os seus talentos sejam disputados por 

outros segmentos. 

 Tendo em vista essas novas ameaças, este trabalho busca estudar o novo funcionário 

bancário, seus desejos e suas expectativas de carreira. No final faremos um levantamento 

dessas expectativas dos funcionários, as ações que os bancos podem colocar em prática para 

reter os talentos, bem como uma forma de planejar suas carreiras e gerenciar estes talentos. 

 

1.2 Estrutura da Dissertação 

 

 O trabalho esta estruturado em 7 capítulos. Após a Introdução, temos o Capítulo 1 - 

Contextualização e Delimitação do Tema, que apresenta o problema da pesquisa, seus 

objetivos, a justificativa do tema e a estrutura da dissertação. No Capítulo 2 - O Mercado de 

Trabalho no Brasil, buscamos traçar um perfil do mercado de trabalho no país do final dos 

anos 90 até o ano de 2008, mostrando as transformações ocorridas neste período. No Capítulo 

3 – O Mercado de Trabalho Bancário, o foco é verificar as transformações do mercado 

bancário brasileiro bem como as suas implicações na vida dos funcionários bancários neste 

mesmo período. 

 O Capítulo 4 – Retenção de Talentos, trata da apresentação dos conceitos sobre a 

política de retenção de talentos. Neste capítulo trazemos os diferenciais da categoria bancária, 

os programas e projetos da instituição que serviu de base para este estudo. Demonstramos os 

benefícios e ações praticadas para uma melhor compreensão das respostas obtidas em nossa 

pesquisa. 
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 No Capítulo 5 – Metodologia da Pesquisa esta todo o arcabouço teórico da 

metodologia aplicada na pesquisa, bem como os motivos que levaram a opção metodológica 

para a realização deste trabalho. Após isto, apresentamos no Capítulo 6 – Análise e 

Interpretação dos Resultados, as notas de campo observadas durante o trabalho e a análise e 

interpretação dos dados coletados. Finalmente, no Capítulo 7 – Considerações Finais, temos a 

nossa análise conclusiva, as limitações do estudo e propostas para pesquisas futuras. 

 

2. O MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL  

 

 A década de 90 foi caracterizada como um dos mais importantes pontos de inflexão na 

história econômica brasileira, segundo o IPEA (2000). Partindo de uma economia fechada ao 

fluxo de comércio e de capitais internacionais - com grande presença do Estado como 

produtor de bens e serviços e uma crescente tendência inflacionária - o Brasil caminhou para 

uma economia aberta, com redução da proteção comercial e liberalização dos fluxos de 

capitais, redução da presença do Estado como produtor de bens e serviços (através do 

processo de privatização) culminando com um programa de estabilização baseado em uma 

âncora cambial e respaldado pela abertura comercial e financeira (IPEA, 2000). 

O mercado de trabalho do Brasil mostrou, nas últimas décadas, uma intensa variação 

na taxa de participação, no ritmo de criação de postos de trabalho, no perfil dos trabalhadores 

e em diversos aspectos relacionados à qualidade dos empregos e às condições de contratação. 

 
As razões das diferentes dinâmicas no funcionamento do mercado de 
trabalho, que apresenta uma evolução dependente do desenvolvimento mais 
geral da economia, não devem ser buscadas apenas e tão somente nas 
variáveis endógenas do mercado de trabalho. É preciso ir além, procurando 
entender como as mudanças no padrão de desenvolvimento, no modo de 
inserção internacional e nas políticas macroeconômicas afetam o nível e a 
composição e uso da força do trabalho (POCHMANN, 2002). 
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O relatório Emprego, Desenvolvimento Humano e Trabalho Decente - A Experiência 

Brasileira Recente, divulgado em Setembro de 2008 pela ONU (Organização das Nações 

Unidas) e feito pelas representações no Brasil da CEPAL, da OIT e do PNUD, analisa o 

comportamento do mercado de trabalho brasileiro de 1990 até hoje. 

O argumento central deste relatório é que a expansão econômica é condição 
necessária, mas não suficiente, para promover o desenvolvimento humano, 
construir sociedades mais eqüitativas e gerar postos de trabalho de qualidade 
e na quantidade necessária para atender à crescente oferta de mão-de-obra. 
Para isso, são necessárias também políticas de Estado. Os benefícios desse 
processo para o bem-estar social serão tanto maiores quanto mais as 
oportunidades corresponderem aos requisitos do trabalho decente. (CEPAL, 
PNUD, OIT. 2008). 

Nas décadas de 80 e 90 a crise da dívida externa, as hiperinflações e os programas de 

estabilização, as rápidas e importantes transformações tecnológicas e o surgimento (ou a 

consolidação) de outras regiões emergentes e competidoras, pressionaram pela adoção de 

reformas, em um quadro de maior liberdade política e de crescente demanda por melhorias 

sociais. Entre as reformas mais significativas do período, destacam-se a redução do papel do 

Estado no processo produtivo, a maior abertura das economias e maior interação com os 

fluxos comerciais e financeiros externos, a flexibilização nas relações trabalhistas, a 

democratização dos sistemas políticos e a ampliação das políticas públicas sociais. 

Na década de 80 o PIB da América Latina cresceu a um ritmo anual de 1%, enquanto a 

população economicamente ativa (PEA) aumentou a um ritmo três vezes superior. Esse 

diferencial tornou ainda mais difícil atender à demanda por postos de trabalho. A parcela da 

população que conseguiu se empregar teve de aceitar, freqüentemente, vínculos informais de 

trabalho em ocupações de baixo rendimento e baixa produtividade. 

Após a recessão do começo dos anos 2000, em 2003 iniciou-se um período de 

retomada da expansão econômica. Nesse cenário mais favorável, o PIB cresceu a taxas 

superiores às dos anos 80 e 90, com conseqüente elevação do PIB per capita. A PEA 
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continuou a aumentar, porém, de maneira mais lenta - em razão de alterações demográficas - e 

a taxa média de desemprego caiu para cerca de 8% em 2007, como pode ser observado na 

tabela abaixo: 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cres.méd 
2001-
2007

Cres.% 
2006-
2007

138.859 141.761 144.641 147.204 150.401 153.761 156.890 146.105 2,0        
82.243   86.917   88.803   90.829   94.181   95.575   97.023   89.925   1,5        
54.427   54.832   55.819   56.075   55.908   57.904   59.575   55.828   2,9        
60,5       61,3       61,4       61,8       62,8       62,3       62,0       61,7       
9,4         9,2         9,7         9,0         9,4         8,5         8,2         9,2         

76.098   78.959   80.163   82.817   85.487   87.629   89.209   81.859   1,8
Taxa de Desemprego
Ocupação Total
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD de 2001 a 2007.

Tabela 1: Panorama Geral 2001-2007 - Brasil

PIA
PEA
PNEA
Taxa de Participação

 

 

No relatório CEPAL, PNUD, OIT. (2008) foram identificadas seis características 

gerais do mercado de trabalho nos últimos anos, sendo elas: 

1) a geração de postos de trabalho foi insuficiente, mesmo com o  menor crescimento 

da população economicamente ativa; 

2) o crescimento mais acelerado da produtividade da mão-de-obra restringiu-se a um 

grupo de setores produtivos; 

3) houve proliferação de empregos temporários e sem contrato, flexibilização das 

condições para o término dos contratos de trabalho e limitações ao direito de greve; 

4) o desemprego e a informalidade aumentaram; 

5) os rendimentos do trabalho se deterioraram em um número  significativo de 

países; 

6) o setor terciário ganhou peso no emprego. Em contrapartida, o gasto  público na 

área social aumentou de maneira generalizada na década de 90. 
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Como pode ser visto o Brasil registrou, nos últimos anos, melhora expressiva em 

indicadores importantes do mercado de trabalho, com destaque para o aumento dos níveis de 

ocupação, para a geração de empregos formais e para a reversão da trajetória de queda dos 

rendimentos do trabalho, acompanhando uma recuperação do crescimento econômico. Apesar 

disso, o país ainda convive com um mercado de trabalho estruturalmente segmentado, que 

exclui social e economicamente uma parcela expressiva de trabalhadores. 

 

2.1 As Transformações e Reformas 

 

A última década foi marcada, do ponto de vista do mercado de trabalho, por um lento 

ritmo de crescimento econômico e por mudanças institucionais que alteraram 

significativamente o desempenho das empresas.  

Diversos tipos de reformas se difundiam, por quase toda a América Latina, no final da 

década de 80. Defendia-se então uma profunda mudança na participação do Estado na 

economia - com abertura ao comércio externo, privatização e menor interferência na 

determinação dos preços - ao mesmo tempo em que se pregava uma forte redução da dívida 

pública interna e externa. No Brasil, algumas dessas recomendações foram realizadas, 

principalmente a diminuição de tarifas alfandegárias, um programa de privatização e a venda 

de algumas empresas menores da carteira de bancos federais. Mas foi somente a partir de 

1990 que o programa ganhou destaque, com a redução de barreiras às importações, a 

ampliação do processo de privatização e a observação de um primeiro movimento de 

reestruturação do governo federal. 

Com o início da liberação dos movimentos de capitais pelo Banco Central, na década 

de 90 – ainda que com as dificuldades do endividamento externo – permitiu-se que o país 
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aproveitasse a ampliação da liquidez internacional para atrair recursos. Esta ação foi 

fundamental quando da adoção do Plano Real, por possibilitar que, no período 1995-98, a 

entrada de financiamento externo compensasse os crescentes déficits em conta corrente do 

balanço de pagamentos.  

O processo de reformas voltou a ganhar força a partir de 1995, junto com a política de 

estabilização macroeconômica. Foram aprovadas emendas constitucionais que encerraram o 

monopólio estatal em setores como telecomunicações e energia. Uma nova lei de concessões 

para obras e serviços públicos foi instituída. O impacto mais significativo desse período veio 

de dois outros fatores: a reestruturação das indústrias e o baixo ritmo de expansão da 

economia.  

Em vez da diversificação, foram observadas estratégias empresariais voltadas 
para a desverticalização e focalização das atividades produtivas, a fusão de 
empresas e participação de bancos nas ações de várias empresas. As condutas 
empresariais defensivas tenderam a favorecer o menor investimento em 
equipamentos de última geração e poucas e restritas garantias de estabilidade 
formal para a mão-de-obra (POCHMANN, 2002). 

 
No início dos anos 90, sob o impulso da abertura comercial, as empresas brasileiras, 

principalmente as expostas à concorrência internacional, haviam começado a se reestruturar. 

Ao desafio de enfrentar a competição estrangeira somaram-se, a partir de 1994, a 

implementação de novas reformas institucionais e as dificuldades de concorrer sob um 

câmbio progressivamente valorizado e uma taxa de juros elevada - pontos centrais da política 

de estabilização dos preços. As empresas reagiram por meio de um processo de adaptação e 

modernização. Ajustaram o quadro de funcionários, atualizaram equipamentos, 

racionalizaram custos e reviram composição de produtos, logística, equação energética, etc. O 

processo, relativamente, rápido realizou- se em duas fases: Primeiro, sob o impulso inicial da 

abertura, racionalizou-se a estrutura produtiva por meio de forte redução dos custos com mão-

de-obra e materiais. Segundo, com a inflação controlada e a apreciação cambial, teve origem 
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um significativo processo de modernização via reposição de equipamentos, com forte 

participação de importações.  

Outro fator de influência decisiva no mercado de trabalho foi o reduzido crescimento 

econômico, conforme IPEA (2000). A partir do início dos anos 80, a economia do Brasil 

recebeu forte impacto da crise da dívida externa, tanto pelas restrições de divisas como pela 

aceleração da inflação, intercalada por tentativas frustradas de estabilização. Adotaram-se 

diversos mecanismos para procurar adaptar a economia brasileira às condições internacionais 

de escassez e de alto custo do capital. As exportações surgiram como prioridade, estimuladas 

por uma política cambial mais agressiva, que também desestimulava as importações. No 

entanto, esse movimento impulsionava a inflação, que subia exponencialmente, e perpetuava 

novos patamares de aumentos de preços por meio de mecanismos de indexação.  

O Plano Real pôs fim à instabilidade nos preços. A nova política macroeconômica foi 

iniciada em fevereiro de 1994, com a introdução de um mecanismo de indexação diária para 

contratos, salários, câmbio, impostos, etc. O que permitiu atacar, de forma coordenada, a alta 

inflação e sua resistência inercial. Os mecanismos de indexação foram gradualmente 

retirados. Em pouco tempo, eliminaram-se reajustes obrigatórios em vários tipos de contratos, 

especialmente com o fim das políticas salariais e com a “livre” negociação. 

Com a estabilização monetária e o fortalecimento do real tivemos uma piora da conta 

corrente do balanço de pagamentos, mas em contrapartida houve uma forte entrada de capitais 

externos, atraídos acima de tudo pelas altas taxas de juros e pelas privatizações. 

O avanço, em matéria de estabilidade de preços, não teve equivalência no ritmo de 

expansão da economia, que prosseguiu alternando períodos relativamente bons e 

relativamente ruins, todos de duração curta. O comportamento do tipo “stop-and-go” (“pára-

anda-pára”) foi uma constante até 2006. 
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FRANCO (2000) destaca que, com a crise cambial de 1999, teve início um novo 

período. O país buscou obter superávits fiscais primários (significativos e sustentáveis), com a 

implementação do sistema de metas de inflação para direcionar a política de juros e 

assimilou-se uma forte desvalorização do real com a mudança do regime de câmbio, de fixo 

para flutuante. 

A desvalorização e o novo regime cambial coincidiram com uma mudança radical na 

elasticidade do emprego (impacto do crescimento econômico na criação de postos de 

trabalho), especialmente o formal, rompendo o ciclo de ajustes observado nas empresas desde 

o início da década de 90. 

 Com uma agressiva política de juros elevados e o apoio internacional - recebido com a 

crescente liquidez e o forte ajuste nas contas públicas – permitiu-se melhorar as expectativas 

dos agentes econômicos e manter a estabilidade de preços, com perdas econômicas menores 

que as observadas em outros países que passaram por crises cambiais.  Se no setor privado 

o investimento foi sufocado pelas condições econômicas, no setor público o gasto em capital 

foi explicitamente limitado e postergado. Não só o orçamento foi afetado, com redução na 

parcela de investimentos; as empresas estatais foram privatizadas ou restringiram seus aportes 

em razão da necessidade de gerar recursos para a meta fiscal. 

 A economia brasileira teve desempenho mais favorável a partir de 2004. Colaboraram 

para isso a continuidade da estabilidade de preços, a consolidação dos resultados fiscais e um 

cenário externo muito favorável, que por meio do aumento da demanda e dos preços das 

exportações, permitiu gerar saldos cada vez mais positivos na balança comercial. Esses 

fatores, assim como a estratégia de redução da vulnerabilidade externa tiveram repercussão 

favorável sobre as expectativas, com efeitos potencialmente positivos sobre a geração de 

empregos e o investimento na economia brasileira. 
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 POCHMANN (2002) faz uma relação dos elementos-chave de determinação do 

emprego no Brasil no período 1990 a 1997, conforme o quadro abaixo: 

 

Itens Quadro1: Elementos-chave de determinação do emprego no Brasil no 
período de 1990/1997 

Políticas Macro-
econômicas 

Projeto de especialização competitiva nacional, com desintegração produtiva 
interna e integração à economia mundial, e desmobilização do patrimônio 
estatal (estagnação econômica).  

Paradigma Técnico - 
Científico 

Introdução parcial do novo padrão produtivo pós-fordista. Rompimento da 
aliança de capitais (privatização e desnacionalização e fechamento de 
empresas privadas nacionais), com renovação da estrutura ocupacional com 
base na maior escolaridade e redução das vagas de classe média. 

Políticas de Bem-
Estar Social 

Interrupção das políticas de universalização do Estado de bem-estar social, 
com redução, descentralização e focalização dos recursos. 

Sistema de Relações 
de Trabalho 

Autoritário, com baixa organização por local de trabalho, decrescente 
sindicalização, queda no número de greves, fragmentação das negociações 
coletivas de trabalho e permanência de forte atuação da Justiça do Trabalho. 

Políticas de 
Emprego 

Emprego desassociado da estratégia de crescimento econômico, com 
crescentes diferenças regionais, maior heterogeneidade do mercado de 
trabalho e dependente das políticas isoladas de emprego (educação 
profissional, redução e flexibilização do custo do trabalho, débil 
intermediação da mão-de-obra, seguro-desemprego parcial e medidas de 
popularização do crédito para microempresas e autônomos). 

Fonte: Reprodução a partir de POCHMANN, 2002, pag. 119. 

 

O relatório da CEPAL, PNUD, OIT (2008) mostra que os principais indicadores do 

mercado de trabalho brasileiro sofreram mudanças significativas nos últimos anos. Em linhas 

gerais, a evolução foi positiva nos anos 2000: 

a) A população economicamente ativa (PEA) aumentou ao longo do período; 

b) A taxa de ocupação cresceu bem menos nos anos 90 do que na década  anterior; 

c) A taxa de desemprego cresceu ao longo da década de 90 e estabilizou- se em patamar 

elevado nos anos 2000; 

d) De 1993 a 1999, o emprego informal cresceu mais que o formal, mas essa tendência se 

inverteu no período 2000-2006; 
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e) O valor médio dos rendimentos do trabalho foi um dos indicadores  cujo desempenho 

mais variou; 

f) A distribuição de renda pouco mudou durante os anos 90, embora começasse a melhorar a 

partir de 1995. 

 Já o IBGE (2008) demonstra uma acelerada transição demográfica no Brasil, 

caracterizada entre outras coisas, pelo crescimento menor da população em idade ativa. Uma 

expansão menor da população em idade de trabalhar não significa necessariamente que a 

oferta de mão-de-obra também vai crescer menos. A taxa de participação pode continuar 

aumentando nos próximos anos se a presença menor dos jovens for mais do que compensada 

pela entrada das mulheres no mercado de trabalho.  

 Ocorreu uma mudança importante na composição da PIA nos anos recentes. Há mais 

adultos e idosos e menor participação das populações infantil e juvenil, como observou o 

IBGE (2008). Esta mudança resultou da associação entre as tendências de queda na taxa de 

fecundidade e de mortalidade. Com esta combinação mantém-se a expectativa de um processo 

de envelhecimento da população. 

 A transição demográfica que o Brasil vivenciou nos anos recentes, criou um cenário 

favorável ao crescimento econômico: o contingente de indivíduos em idade ativa tem 

aumentado, enquanto diminui a razão de dependência (relação entre o número de pessoas 

economicamente ativas e o número de inativos). Ao mesmo tempo, a expansão mais lenta da 

PIA pode levar a uma diminuição relativa do hiato entre a oferta e a demanda da mão-de-obra, 

o que poderia valorizar a força de trabalho, embora isso dependa do crescimento da economia, 

da intensidade com que esse crescimento vier a se transformar em criação de empregos e da 

evolução da taxa de participação no mercado de trabalho.  



19 

 

 Ao longo dos anos 90 e no início da década de 2000, predominou no Brasil uma visão 

pessimista sobre a evolução da ocupação. Prevalecia a opinião de que havia sido inaugurado 

um período econômico em que o crescimento do PIB teria impacto cada vez menor no 

mercado de trabalho, em razão da busca de crescentes ganhos de produtividade e dos elevados 

custos de contratação de mão-de-obra. A partir de 1999 houve uma revisão desse tipo de 

análise. A mudança no regime cambial fortaleceu os produtores de bens comercializáveis e 

aumentou a confiança na economia brasileira, favorecendo a contratação de mão-de-obra. Os 

temores dos agentes econômicos quanto aos efeitos de uma provável deterioração da 

estabilidade monetária teriam sido eliminados, inclusive a um custo menor do que se supunha, 

já que a inflação foi razoavelmente contida e a economia não tardou a se recuperar. 

 

Em relação ao impacto no mercado de trabalho, é possível notar que a  queda 
dos salários reais, entre 1999 e 2003, pode ter influenciado a geração de 
vagas. Ainda que a contratação de mão-de-obra se dê essencialmente em 
razão da perspectiva de aumento da demanda por produtos, a redução salarial 
pode ter compensado parcialmente as incertezas das empresas e reduzido a 
resistência à contratação, em todos os setores. Além disso, é provável que nos 
anos mais recentes, a partir do aumento dos rendimentos das famílias mais 
pobres (2003), a expansão do consumo popular tenha beneficiado 
empreendimentos de pequeno porte, relativamente intensivos em mão-de-
obra. (CEPAL, PNUD, OIT, 2008). 

 
 

 Há um razoável consenso no Brasil de que no início dos anos 90 — marcado tanto por 

abertura comercial quanto por baixo crescimento econômico —, as alterações no 

comportamento da ocupação total e formal tiveram como uma das suas principais causa a 

acelerada e radical reestruturação da indústria. No entanto, essa tendência se inverteu no final 

dos anos 90 e no início do século 21, quando houve forte recuperação da ocupação total e 

formal. 

 Entre a década de 80 e a de 90, a reestruturação industrial foi o que mais influenciou a 

geração de menos ocupações. Este período foi marcado por racionalização produtiva e 



20 

 

administrativa na primeira metade da década, e por forte expansão de investimentos em 

reposição e modernização, entre 1995 e 1998. As deficiências acumuladas pela indústria até a 

abertura comercial teriam levado as empresas a uma reestruturação acelerada. Durante 

praticamente uma década houve mais produtividade. No entanto, o uso desse recurso para 

manter os ganhos de eficiência e competitividade teria deixado de ser viável a partir do final 

dos anos 90, porque a produção e a administração das empresas estavam já mais ajustadas e 

os equipamentos já não eram defasados. 

As transformações nas formas de ocupação da PEA. Que expressam  uma 
desestruturação do mercado de trabalho, tiveram início ainda nos anos 80, a 
partir do rompimento do projeto de industrialização nacional e da adoção de 
um conjunto de políticas macroeconômicas. Devem ser minimizados, 
todavia, os argumentos que procuram buscar na nova Constituição de 1988 as 
razões pra as debilidades atuais do mercado de trabalho brasileiro, já que 
neste estava em curso mudanças estruturais desde o início da década. 
(POCHMANN, 2002) 

 
 
 É difícil precisar qual era o grau de avanço do processo de modernização das 

indústrias quando o câmbio fixo foi abandonado, em 1999, mas é razoável supor que isso 

tenha contribuído para o término dessa reestruturação. Também contribuiu a recuperação da 

confiança na economia brasileira, o abalo causado pela rápida desvalorização foi muito 

inferior ao que se imaginava, e a sensação de maior estabilidade macroeconômica entre os 

empresários pode ter colaborado para acelerar as contratações. 

 

2.2 O Mercado 

 

 O argumento de que o ciclo de reestruturação industrial terminou no fim dos anos 90, 

ajuda a explicar também duas características básicas do comportamento do mercado de 

trabalho no início do século 21: a alta da ocupação em geral e a simultânea redução da taxa de 

informalidade, revertendo à tendência da década anterior. Como a indústria é o setor  em 
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que há maior proporção de empregos formais, o aumento de suas  contratações, depois de 

anos de retração, teria influenciado uma maior formalização na economia. 

 Ainda que a participação maior do setor terciário no emprego seja uma tendência da 

economia brasileira, as mudanças verificadas desde os anos 80 foram acentuadas pela 

terceirização de atividades antes classificadas como industriais, e que passaram a figurar 

como atividades do setor de  serviços. 

 Na década de 80, segundo o IBGE, a participação maior do setor de serviços na 

economia e no mercado de trabalho brasileiro se deu tanto em razão da criação e ampliação de 

atividades modernas e organizadas quanto da permanência ou mesmo a recriação de 

atividades informais. Já na década de 90, o setor terciário absorveu mão-de-obra expulsa da 

agropecuária e da indústria, numa conjuntura de baixo crescimento econômico. Isso ocorreu 

sobretudo com trabalhadores de baixo nível de escolaridade ou cuja qualificação estava 

centrada em processos produtivos que se tornaram obsoletos com o desenvolvimento 

tecnológico. 

 

1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006

6,2 5,8 5,8 6,6 7,5 8,7 9,4 9,2 9,0 9,6 8,9 9,2 8,4

Fonte: IBGE. PNAD - 2007

Tabela 2:       Taxa de desemprego entre pessoas com 16 anos ou mais — Brasil, 1992 a 2006 
(em %)

Obs.: a) Não incluída a zona rural da região Norte, exceto Tocantins, nos anos de 2004 a 2006, para permitir 
comparação adequada com o período anterior;  
b) Foram considerados apenas os domicílios particulares permanentes.  

 

 Em 1992 a PNAD (2007) indica que a taxa de desemprego havia superado 6%. O 

triênio seguinte (1993-95) foi marcado por forte recuperação no crescimento do PIB (4,8% ao 

ano, em média), mas sem impacto semelhante na ocupação, ou seja, a taxa de desemprego não 
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recuou na mesma proporção. Foram anos de incertezas na economia (hiperinflação e início do 

Plano Real) e de continuidade da reestruturação industrial, que prejudicavam as expectativas 

em relação ao crescimento econômico sustentado. 

 Em 1996-1999, a taxa de desemprego deu novo salto, chegando a 9,4%. Nesses anos 

combinaram-se lento avanço da economia (média de 1,4% ao ano) e baixo impacto do 

crescimento do PIB na ocupação. Desde 2000 o nível de desemprego permanece elevado, 

apesar da redução a partir de 2004. 

 

Ocupação 1993-1999   2000-2006

Formal 0,9 4,1
Informal 1,7 1,2

Total 1,4 2,5

Fonte: IBGE. PNAD - 2007

Tabela 3:   Taxas Médias de expansão da ocupação Total, 
Formal e Informal — Brasil, 1993 a 2006 (em %)

 

 

 As mudanças de tendência no mercado de trabalho foram acompanhadas por 

alterações bruscas na ocupação formal e informal como indica o quadro acima. No período 

2000-2006, a ocupação formal e a ocupação total se expandiram com vigor, e a ocupação 

informal cresceu mais lentamente.  Entre os fatores que teriam influenciado a formalização 

do mercado de trabalho nos últimos anos, segundo o relatório do CEPAL, PNUD, OIT (2008) 

estão: 

  1) Retomada do crescimento econômico, em especial a partir de 2004; 

  2) Aumento do saldo comercial por conta das exportações, em geral 

concentradas em grandes empresas, o que explicaria em parte a melhora da ocupação formal; 
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  3) Redução do valor real dos salários no período anterior, o que tornou a 

formalização menos custosa; 

  4) Expansão do crédito nos anos mais recentes, em especial para setores 

intensivos em  mão-de-obra, como habitação e outras atividades voltadas ao consumo popular; 

  5) Desoneração fiscal e tributária, especialmente pelo Simples (1996), o 

Simples Nacional (2007) e o novo Estatuto Nacional das Microempresas e das Empresas de 

Pequeno Porte (2006); 

  6) Retomada da fiscalização realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) e atuação do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Justiça do Trabalho; 

  7) Aumento e desconcentração do gasto social, além de maior eficácia  das 

ações de intermediação de mão-de-obra; 

  9) Término do ciclo de reestruturação na indústria de transformação, ao  final 

dos anos 90. 

 

2.3 Os Rendimentos 

 

1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006

711 764 999 994 984 982 914 899 874 809 807 843 904

Fonte: IBGE. PNAD - 2007

Tabela 4:        Rendimento médio mensal real dos ocupados de 16 anos ou mais — Brasil, 1992 a 
2006 (em R$ de setembro de 2007)

 

 

 O rendimento médio do trabalho para ocupados com 16 anos ou mais de idade 

aumentou de maneira acentuada entre 1993 e 1995 por efeito do Plano Real. A partir de 1996 
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há um declínio, e até 2003 a tendência é de forte queda. Em 2004 inicia-se um movimento de 

recuperação. 

 Segundo o relatório da CEPAL, PNUD, OIT, (2008) a partir da segunda metade da 

década de 90, vários fatores contribuíram para acirrar a disputa pelo emprego:  

  - o aumento da taxa de participação (entrada de mais trabalhadores); 

  - o intenso ingresso de mulheres no mercado de trabalho; 

  - a alta do desemprego e a própria queda dos rendimentos reais, que colaborou 

para elevar o número de membros da família que procuraram emprego para reforçar a renda 

doméstica. 

  - o baixo ritmo de crescimento econômico limitou a demanda por trabalho, e 

portanto o rendimento médio do trabalhador. 

  - o aumento do peso das micro e pequenas empresas no emprego total pode ter 

contribuído igualmente para a redução nos rendimentos durante a década de 90. 

  - a migração de empresas e da mão-de-obra para novas regiões, motivada entre 

outros fatores, pela busca de menores salários e de menor organização sindical. 

  - já os ganhos reais do salário mínimo e a manutenção das baixas taxas de 

inflação (a partir do Plano Real), permitiram atenuar a queda dos rendimentos. Esses 

elementos contribuíram também para a recuperação recente em conjunto com maior 

crescimento econômico. 

Há razões para crer que a recente recuperação do crescimento econômico 
possa ser o início de uma etapa em que estejam estabelecidas duas condições 
básicas para uma melhoria dos rendimentos do trabalho: 1ª começam a surgir 
indicações de que a produtividade do trabalho está crescendo: 2ª há  sinais 
de que a demanda por mão-de-obra possa continuar a elevar-se mais que a 
oferta, com conseqüente redução gradual da taxa de desemprego, sobretudo 
com a população em idade ativa crescendo em velocidade menor. (CEPAL, 
PNUD, OIT, 2008). 
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 Neste capítulo traçamos um panorama amplo do mercado de trabalho e os fatores que 

o influenciaram, bem como alguns fatos marcantes da nossa história recente. Concentramos 

nossa atenção principalmente na taxa de desemprego, na ocupação formal e informal e no 

rendimento do trabalho assalariado. Esta série de informações nos possibilita analisar e 

conhecer mais especificamente o mercado de trabalho bancário, tendo como referencial o 

comportamento do mercado de trabalho brasileiro. É isso que veremos a seguir. 

 

3. O MERCADO DE TRABALHO BANCÁRIO  

 

 Para analisarmos o mercado de trabalho bancário no Brasil iremos inicialmente passar 

por sua constituição, regulamentação e alguns fatos históricos recentes que ajudaram a 

formatar esta indústria. A reestruturação ocorrida na última década, bem como o movimento 

de fusões e aquisições são fatos importantes a serem observados. Como o foco deste trabalho 

é o trabalhador bancário, iremos verificar dados de números de bancos e bancários bem como 

o rendimento dos que trabalham em suas carreiras iniciais. 

 A Reforma Bancária promovida no Brasil pela Lei 4.595 de 1964 regulamentou a 

atividade bancária inspirada no modelo norte-americano. Esta opção buscava organizar o 

setor financeiro de forma segmentada, baseado em instituições especializadas como: bancos 

comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito, 

financiamento e investimento, caixas econômicas, sociedades de poupança e empréstimos 

etc... 

 A Constituição de 1988 previu em seu artigo 192 o redesenho do sistema financeiro, 

tema que ainda não foi regulamentado. Nesta mesma época surgiu à figura do Banco Múltiplo 
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com o fim da Carta Patente, a unificação do Plano Contábil das Instituições do Sistema 

Financeiro (Cosif) pelo Conselho Monetário Nacional. Com esta alteração institucional foram 

liberalizadas as regras para a criação de bancos e a possibilidade de diversificação dos 

negócios bancários. Os bancos múltiplos passariam a operar no mínimo em duas e no máximo 

em quatro das funções das antigas instituições financeiras: bancos comerciais, bancos de 

investimento, bancos de desenvolvimento, financeiras e instituições de poupança e 

empréstimo. (TONOOKA e KOYAMA, 2003). 

 Com estas medidas multiplicou-se o número de bancos, os quais passaram de 120 em 

1987, para 246 em 1994, dados do Banco Central. Pequenas distribuidoras e corretoras 

transformaram-se em bancos bem como muitos dos grandes grupos do setor produtivo 

brasileiro. A rolagem dos títulos da dívida pública, os ganhos inflacionários e a possibilidade 

de participar do mercado interbancário, abriram uma janela de oportunidade de investimentos 

com baixo risco para o capital investido. 

 

3.1 Concentração e Concorrência Bancária 

 

 Até 1994 os bancos conviviam em uma economia relativamente fechada e, com duas 

fontes cativas de receitas: os ganhos com o floating e com as operações com títulos da dívida 

pública. Com o Plano Real, a queda da inflação praticamente eliminou os ganhos com o 

floating, e houve uma crescente exposição à competição internacional.  

 Com a concorrência mais acirrada os bancos buscaram obter ganhos de escala e de 

escopo, ou seja, reduzir o custo unitário médio por transação e diversificar o mix de produtos 
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e serviços ofertados. Desta busca de maior presença nos diversos mercados, decorreram as 

fusões, aquisições e a formação de associações e parcerias, particularmente com bancos 

internacionais. Assinale-se que uma ação é comum a todos: a ênfase no controle e redução das 

despesas administrativas.  

A partir da década passada, as fusões e aquisições têm se destacado  como 
o principal instrumento de investimentos diretos em novos mercados. Dados 
de 2001 da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD) informam que 76% de todo investimento 
direto estrangeiro mundial daquele período foram provenientes das fusões e 
aquisições. Ao permitir a conquista de novos mercados, esse instrumento 
também fortalece as empresas com ganhos de escala (custo de produção 
menor) e sinergia (esforço coordenado). (DIEESE, 2007) 

 

 Esse fenômeno de escala mundial também teve impacto no Brasil. No início da atual 

década registramos a maior aquisição de um banco público no Brasil, a venda do Banespa 

para o banco espanhol Santander. Agora em 2007, o banco holandês ABN Amro foi adquirido 

pelo consórcio entre os bancos Royal Bank of Scotland, Fortis e Santander por 101 bilhões de 

dólares, representando a maior aquisição da história do setor bancário mundial. No negócio, o 

Santander ficou com as unidades italianas e brasileiras do ABN. (SALGADO, 2007). 

O processo de reestruturação implementado no sistema financeiro,  na 
década de 90, provocou uma perda expressiva de ocupações no setor 
bancário. As fusões e aquisições que proliferaram nesta década, em conjunto 
com as inovações tecnológicas no setor, provocaram enxugamento dos 
empregos, como forma de reduzir os gastos totais, e, em particular as 
despesas de pessoal. (DIEESE, 2007). 

 

 Um ponto importante para uma análise do mercado bancário nacional é a questão da 

concentração no sistema. Em seu relatório sobre as Transformações na indústria bancária 

brasileira e o cenário de crise, o IPEA (2009) constatou uma importante transformação na 

indústria bancária brasileira no período recente. Este mesmo relatório afirma que 

concomitantemente com o avanço no processo de modernização tecnológica e da ampliação e 



28 

 

sofisticação dos serviços prestados, ocorreram os movimentos de concentração dos bancos e 

de redução da presença dos bancos públicos tanto como a expansão das instituições bancárias 

estrangeiras. 

 Já TROSTER (2003) destaca e concluí em seu relatório sobre a concentração bancária, 

que o número de bancos não diz nada e pode levar a conclusões errôneas  sobre a questão da 

concentração no sistema bancário. 

As taxas de concentração medem apenas um ponto na distribuição. As causas 
de concentração são economias de grandeza e estão relacionadas a ganhos em 
virtude do uso de recursos materiais e financeiros ou a vantagens 
regulatórias. Um mercado concentrado não é necessariamente ineficiente, 
nesse sentido, é importante analisar a contestabilidade do mercado e 
participação dos bancos pequenos. Usando comparações internacionais, o 
sistema bancário brasileiro não é muito concentrado e houve um processo 
parecido em outros países da América Latina. Os ganhos de produtividade da 
indústria bancária no período são expressivos e correspondem a ganhos de 
cerca de 66%. (TROSTER, 2003). 

 

 O número de bancos diminuiu todos os anos, a partir de 1994 quando chegamos a ter 

246 bancos, segundo o Banco Central do Brasil. No período, o sistema sofreu a maior 

transformação da história com a estabilização, a privatização de bancos públicos, a abertura 

aos bancos estrangeiros e o saneamento de bancos com problemas de solvência. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

192 182 167 165 164 161 159 156

105 95 87 88 88 84 85 87

70 72 65 62 62 63 61 56

17 15 15 15 14 14 13 13

Fonte: Banco Central do Brasil e Febraban

Tabela 5:        Bancos por Origem de Capital - Brasil 

Total de Bancos 

Privados Nacionais

Privados Estrangeiros

Públicos 

 



29 

 

 Na pesquisa realizada e divulgada pela FEBRABAN - O Setor Bancário em números 

(2007) a entidade observa que o processo de concentração dos bancos tem continuidade num 

ritmo lento, porém constante, confirmando a tendência mundial. O cenário de 2007 evidencia 

uma queda de 20% do número de bancos desde o ano de 2000. 

 A modernização das atividades bancárias, com importantes avanços tecnológicos e 

abrangência e sofisticação de serviços, trouxe também maior concentração bancária e o 

crescimento da presença do capital estrangeiro. Isso pode ser percebido na participação dos 20 

maiores bancos em operação no Brasil no total dos ativos bancários. Somente em dez anos 

(1996 – 2006), a participação dos 20 maiores bancos no total de ativos aumentou 20%, 

passando de 72% para mais de 86%, como demonstra do quadro abaixo: 

 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

72,0 75,9 75,4 76,5 78,2 77,3 79,7 81,3 83,2 83,8 86,4

Fonte: Banco Central do Brasil 

Tabela 6:    Brasil: Evolução da participação dos 20 maiores bancos no total dos ativos bancários 

 

 

 Para o IPEA (2009) com a crescente privatização, fusão e incorporação no segmento 

bancário, ganharam maior importância as corporações transnacionais financeiras na 

sustentação do próprio processo de globalização capitalista com baixa regulação pública. 

O descolamento das finanças nacionais para com o desenvolvimento local 
tornou uma das evidências da emergência dos ganhos fictícios generalizados 
pela liberação das inovações e maior circulação financeira. Com a 
concentração bancária no Brasil houve a redução em 32,2% na quantidade de 
bancos em operação nos últimos onze anos. Em 2007, por exemplo, o país 
possuía somente 156 instituições bancárias, enquanto a Alemanha registrou 
2.130 bancos e os Estados Unidos 7.282 bancos. (IPEA, 2009) 
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 Diante dessa realidade de maior concentração no segmento, o debate da concorrência e 

seus reflexos sobre o cliente bancário são retomados com maior intensidade. No Brasil, o 

dispositivo legal que regula a concorrência é a Lei 8.884/94. O seu artigo 54 determina que: 

“os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma 

prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou 

serviços, deverão ser submetidos à apreciação do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade)”. Não obstante as divergências doutrinárias que apontam um possível 

conflito de competência entre o Cade e o Banco Central, o Tribunal Regional Federal de 

Brasília conferiu ao Cade, em agosto de 2007, a análise de processos de concentração 

econômica no Sistema Financeiro Nacional. (MACAGNANI, 2006).  

 Estudos elaborados por técnicos do Banco Central, TONOOKA e KOYAMA (2003), 

sustentam que a concentração bancária no Brasil contribuiu para fortalecer o sistema 

financeiro, e assim, blindá-lo contra eventuais crises bancárias. Além disso, advogam que 

uma maior concentração não significa necessariamente prejuízos para a competição. Por isso, 

a intervenção governamental para diminuir o grau de concentração dos mercados seria inócua 

para diminuir as taxas de juros. 

 Mesmo com todas as divergências sobre o tema é possível identificar certo grau de 

concorrência entre as maiores instituições financeiras. A conjuntura macroeconômica do país, 

favorecida pela trajetória de queda da taxa Selic e pela estabilidade monetária, reduz a atração 

de aplicação em tesouraria, e ao mesmo tempo, estimula a expansão das operações de crédito 

e isso leva a um maior nível de concorrência principalmente entre os grandes do setor. 
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3.2 O Emprego Bancário 

 

 O intenso processo de informatização nos bancos e a reorganização do setor para 

novos produtos e mercados resultaram em mudanças significativas nas condições de trabalho 

e nos processos de negociação salarial, que foram a afetados pela diminuição do número de 

bancários. Segundo os dados coletados pelo Ministério do Trabalho por meio da Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS) havia cerca de 750 mil bancários no Brasil em 1990. 

Com a implementação do Plano Real em 1994, e a retomada da estabilidade econômica, este 

número foi reduzido para 571 mil bancários, representando uma queda de 24,2%, no período. 

Já em dezembro de 2005 caiu para 420 mil, representando uma queda de 44% em relação ao 

início da década anterior. 

 São vários os fatores que têm contribuído para a redução do número de bancários. Em 

primeiro lugar, a automação permitiu eliminar a interferência direta do trabalhador em uma 

série de tarefas que compõem o processo de trabalho bancário. O número de equipamentos de 

auto-atendimento dentro e fora das agências passou de 108.401 em dezembro de 2000 para 

166.773 em 2007, e no mesmo período, o número de clientes com Internet Banking passou de 

8,3 Milhões para 29,8 Milhões como demonstra a pesquisa: O setor bancário em números da 

FEBRABAN (2007). 

 Outro elemento importante na redução de empregos são as novas formas de 

organização do trabalho. Ao longo do tempo, vem se aperfeiçoando uma forma de 

organização no interior das empresas bancárias que modifica as rotinas de trabalho e o 

conteúdo das funções, geralmente dispensando o trabalho de controle e supervisão exercido 
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pelas chefias intermediárias e criando grupos de trabalho que assumem novas tarefas e se 

responsabilizam por sua execução. 

 A terceirização também representa uma nova forma de organização dos serviços nos 

bancos. As empresas transferem parte das tarefas originalmente desenvolvidas por bancários 

para outras empresas, o que, além da redução do emprego nos bancos, geralmente leva à 

precarização das condições em que o trabalho é executado, já que elas deixam de se regular 

pelas normas da Convenção Coletiva de Trabalho dos bancários, principalmente no tocante à 

jornada e à remuneração. 

 O movimento de reestruturação atingiu também outros setores da economia, que 

perderam empregos estáveis durante toda a década. Porém, a partir de 1999 vem se 

observando uma recuperação do emprego em certas atividades, de forma que muitas 

categorias conseguiram recuperar o nível de ocupação formal do início da década de 1990. No 

CAGED do Ministério do Trabalho a indústria metalúrgica, por exemplo, contava com um 

estoque de 570 mil empregados no final de 1990, perdeu empregos durante a década, mas em 

2005 o setor já contava com mais de 600 mil metalúrgicos em todo o país. 

 Esta trajetória, contudo, não é observada no contexto das contratações bancárias, que 

não acompanharam o movimento geral do mercado de trabalho. Enquanto os empregos 

formais no Brasil cresceram em média 4,6% a.a. entre 1999 e 2005, a taxa média de 

crescimento no setor bancário foi de apenas 0,8% ao ano. 

 Além disso, uma parcela expressiva da atividade bancária tem sido transferida para 

outros segmentos não bancários, que praticam atividades do ramo financeiro inibindo, com 

isso, a geração de postos de trabalho nos bancos. Entre os segmentos destacam-se: os 

correspondentes bancários, as parcerias entre bancos e as redes de varejo mais a atuação das 
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financeiras de crédito, entre outros. Os trabalhadores que se inserem nesses segmentos não 

são considerados bancários, embora desempenhem atividades similares a estes.  

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Brasil (196.001)  657.596 591.079  762.414 645.433 1.523.276 1.253.981 1.228.686 1.617.392 

Instituições 
Financeiras

(25.952)    (4.391)    4.912      (90)        13.123   7.865        33.607      26.707      21.957      

 Tabela 7:        Evolução do Emprego -  Saldo no final de cada ano

Fonte: CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados  - Ministério do Trabalho do Brasil  

 

 Do ponto de vista do fluxo (admitidos e demitidos) do emprego bancário, percebe-se 

claramente a diminuição da importância do emprego em instituições financeiras no mercado 

de trabalho brasileiro. Dados do CAGED mostram que enquanto nos últimos 9 anos o Brasil 

ficou com o saldo negativo somente em 1999, o emprego nas instituições financeiras ficou por 

3 anos negativos. Quando da evolução do mercado, de 2003 para 2004, o saldo do mercado 

cresceu 136% e o saldo do setor diminuiu em 40%.  

 Outro aspecto importante nestes dados é que nos últimos 3 anos enquanto o Brasil 

ficou no positivo, o saldo de empregos no setor financeiro apesar de positivo vem caindo. Em 

2007 foram criadas 34% menos vagas em relação a 2005. Já o Brasil o saldo cresceu 28,9%. 

Não obstante os bons resultados econômicos divulgados pelo setor, com alta 
rentabilidade patrimonial e crescimento dos lucros nos últimos períodos, é 
intrigante o não comprometimento com a ampliação e manutenção dos 
empregos nas agências e rede bancária. As novas tecnologias bancárias, a 
exemplo do auto-atendimento, da internet banking e do call center, passaram 
a comprometer a estabilidade do  emprego de muitos bancários, sem que 
houvesse contrapartida de criação de novos postos de trabalho em outros 
setores. Pelo contrário, atividades predominantemente bancárias passaram a 
ser executadas por outros trabalhadores com remuneração reduzida e más 
condições de trabalho e segurança. (DIEESE, 2007). 
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3.3 O Salário 

 

 A Análise do tema de salários no setor bancário é complexa. Existem muitos tipos de 

funções e muitas vezes elas não são equivalentes apesar da aparente igualdade. Como 

exemplo tem o caso do gerente comercial uma função básica em qualquer banco, nos bancos 

de varejo ela tem um valor, muitas vezes menor do que nos bancos de atacado. Para os bancos 

menores ou de atacado a função já se torna mais especializada e o custo de contratação é mais 

alto. Outro ponto importante é que no mercado existem gerentes comerciais das mais variadas 

competências e com uma ampla diferença de tempo e conhecimento do mercado. Para 

evitarmos erros e generalidades partimos do princípio que a nossa pesquisa busca o 

entendimento das carreiras iniciais em bancos de varejo, ou seja, até 5 anos na empresa. 

Sendo assim levantamos o valor do salário inicial através do Acordo Coletivo da categoria 

para termos dados concretos e possíveis de serem comparados ao longo do tempo. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Var. % 

2001-2007

399,38     427,34     481,18     552,08     585,20     605,68     642,02     60,75       

583,21     624,03     702,66     792,39     839,93     869,33     921,49     58,00       

824,12     881,80     992,92     1.107,32  1.173,76  1.214,84  1.287,73  56,26       

Salário Minimo Brasil 180,00     200,00     240,00     260,00     300,00     350,00     380,00     111,11     

Fonte: Sindicado dos Bancários de São Paulo e Região e Dieese

Tabela 8:       Salário Bancários - Acordo Coletivo - Data Base: Setembro

Pessoal de Portaria

Pessoal de Escritório

Mínimo de Caixas

 

 

 No quadro acima fica claro o descompasso ocorrido entre o aumento dos bancários e o 

salário mínimo nacional. Poderíamos dizer que foi um período de exceção, onde o governo 
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atuou de forma intensiva para melhorar o salário mínimo, que o mínimo estaria muito 

defasado e uma seqüência de argumentos para constatar somente uma realidade: a perda do 

poder de compra frente a outros trabalhadores. Pode-se levantar então que o poder de compra 

se mede com a inflação, então vejamos: 

 

Set/Dez
2001

2002 2003 2004 2005 2006
Jan/Set 
2007

2,49% 12,53% 9,30% 7,60% 5,69% 3,14% 2,98%

Nota: Valor de 2001 corresponde ao período de Setembro/Dezembro. Valor de 2007 corresponde ao 
período de Janeiro/Setembro de 2007.

Tabela 9:        Inflação no Brasil

IPCA

Fonte: IBGE - IPCA Serie Históricas

 

 O quadro acima demonstra o IPCA do IBGE que é índice oficial de inflação do Brasil. 

Corrigindo o salário dos Caixas de R$ 824,12 de Setembro de 2001 até Setembro de 2007, o 

dissídio dos bancários é todo ano em Setembro, chegaremos a um valor de R$ 1.254,83. O 

salário na convenção coletiva de Setembro de 2007 chegou a R$ 1.287,73, sendo assim os 

caixas bancários tiveram um ganho de apenas 2,62% em 6 anos. 

 Neste capítulo vimos a organização da indústria bancária, como é a concorrência e a 

concentração no setor, a evolução salarial dos bancários no período bem como a conseqüente 

perda de expressão do mercado de trabalho bancário. Estas informações darão o suporte para 

a pesquisa deste trabalho. Mostraremos a seguir alguns conceitos do que se pode dizer sobre 

retenção de talentos. Passaremos por conceitos, mas principalmente pela questão da cultura 

organizacional que pode levar a uma cultura de retenção. 
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4. RETENÇÃO DE TALENTOS 

 

 Toda organização esta interessada em preservar as suas vantagens competitivas.  

Quando esta vantagem não é uma localização, uma patente, uma barreira, uma entrada 

qualquer, normalmente essa vantagem dependerá fortemente da combinação de talentos que a 

organização custou muito a selecionar, avaliar e formar. Alguns desses talentos podem ser 

imprescindíveis à organização. Pelo menos estes a empresa deverá reter. Já numa instituição 

financeira que atende milhões de clientes e possui um grande número de agências e 

funcionários, formar uma cultura de retenção não é uma tarefa simples. 

 A retenção de talentos, não parece ter recebido uma atenção comparável com a sua 

importância. No Brasil, tivemos a desculpa até fins de 2006, de que como a economia crescia 

pouco, a rotatividade dos funcionários entre empregos não era um fator de preocupação para 

as empresas. Mas havia dois problemas com essa postura, um era que a situação confortável 

para as organizações um dia poderia acabar, outro era que a concorrência para muitos talentos 

agora é global. Agora não reter equivale a perder. 

 Reter pressupõe recrutar, atrair. Neste sentido o poder da marca forte é essencial. A 

marca que cria as expectativas que darão lugar às promessas tácitas feitas ao recrutado. Uma 

vez que o selecionado entra na organização, ele rapidamente pode perceber se as promessas 

encontram respaldo na prática. Poucas semanas é tudo que o novo funcionário precisa para 

encontrar respostas às perguntas e promessas recebidas no momento da contratação. As 

promessas adquirem credibilidade na prática e esta se reflete na cultura organizacional.  
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Se a organização for crível, autêntica, se suas práticas estiverem em sintonia 
com a missão propalada na marca, e as promessas encontrarem sustentação 
na prática organizacional, o candidato selecionado perceberá que nessa 
organização poderá fazer carreira, que nela encontrará oportunidades, porque 
seus chefes serão coaches, e seus esforços serão apreciados e recompensados 
com promoções ou maiores oportunidades que despertarão o orgulho de 
pertinência e motivarão esforços maiores, reforçando a atratividade da marca. 
(BEHRENS, 2007). 

 

 BEHRENS (2007) criou um modelo que chama de Círculo Virtuoso da Retenção, nela 

temos as seguintes fases: Marca, Promessas, Cultura Organizacional e Carreira. Uma boa 

marca leva a promessas que os candidatos vêem sem mesmo conhecer a empresa, somente a 

marca já o leva a imagem de muitas promessas. A Cultura Organizacional reafirma as 

promessas que levam a uma carreira na empresa. Assim o ciclo se fecha com a carreira 

reafirmando o poder daquela marca e o círculo se completa. 

 O verdadeiro talento demorará muito pouco para perceber tudo o que precisa saber. A 

política de retenção deve começar de imediato, preferivelmente assim que o candidato for 

selecionado e introduzido na organização. 

 BEHRENS (2009) foi o responsável pela pesquisa que foca nas práticas de retenção de 

talentos no Brasil, feitas com o setor de RH das empresas. Realizada para o curso de MBA 

Internacional da FIA, conduzida com o apoio da ABRH por encomenda dos Grupos Informais 

de RH. Nesta pesquisa constatou que poucas das empresas consultadas parecem encaixar no 

ciclo virtuoso de retenção. Os respondentes de RH apontaram que as suas empresas tendem a 

falhar na força da marca, que não atrairia tanto. Nesta situação a empresa não deve recrutar 

pessoas entre alunos do ITA ou da USP. Há talentos capazes de dar conta do recado, e que 

foram graduados em escolas noturnas ou mesmo alguns que nem foram graduados que se 

sentiriam mais orgulhosos na empresa. 
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Como disse um dos que responderam a enquete, os shoppings centers que 
eles administram exigiriam um pessoal com fino trato social, mas esse 
pessoal não quer sacrificar finais de semana e feriados trabalhando nos 
shoppings. Pois bem, não será recrutando na porta das universidades 
particulares de primeira linha que os shoppings encontrarão um pessoal que 
possam reter. Esse pessoal já comprou outras marcas. (BEHRENS, 2009) 

 Dentro deste quadro se esboça o primeiro ponto chave para a retenção de talentos. Ele 

se inicia no momento da contratação. É de suma importância conciliar as necessidades da 

empresa, bem como da função com os anseios do candidato a vaga oferecida. 

 No mercado financeiro a marca e a força de identificação da instituição, o como ela é 

reconhecida no mercado ajuda em muito neste primeiro ponto. A grande questão para os 

bancos neste momento inicial é descobrir que tipo de público, ou o perfil do candidato que 

mais se adapta as suas necessidades. 

 Numa agência bancária basicamente possuímos 2 tipos de perfil de empregados: o 

comercial e o operacional. O comercial cuida das vendas do contato mais próximo com os 

clientes, a figura do gerente comercial representa bem este perfil. Já o operacional, cuida mais 

dos serviços internos, mas isso não quer dizer que não atenda clientes, o caixa bancário é o 

exemplo deste perfil. A tendência dos últimos anos é cada vez mais uma agência possuir mais 

funcionários comerciais, uma vez que a grande maioria das funções operacionais vem sendo 

reduzidas com a informatização. 

 BEHRENS (2009) mostra em seu trabalho a experiência do Bradesco, na área de 

recrutamento, entendendo como eficaz para o modelo de negócios adotado pela instituição: 

 O Bradesco não recruta na classe alta nem mesmo na média alta e forma seus 
quadros dentro da organização. Pode não ser a fórmula vingadora para um 
banco com ambições internacionais, mas vem servindo bem aos propósitos 
do Bradesco já há alguns anos; tanto que é difícil encontrar um ex-Bradesco 
trabalhando em outro banco. (BEHRENS, 2009) 
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 Outro ponto importante para uma política de retenção passa pela relação entre lideres e 

liderados. TANURE(1996) lembra que no Brasil o relacionamento acompanha a tradição 

familiar, em que o líder dá a proteção e o liderado assume deveres morais para com o líder. 

Nas crises e épocas de dispensas, o drama que assola a empresa é muito 
maior do que, por exemplo, nos Estados Unidos, seja para os dirigentes, seja 
para os empregados, pois o rompimento das relações líder/liderado significa, 
inclusive, uma derrota moral para o chefe. Principalmente se o traço da 
lealdade pessoal for significativo nesta relação líder/liderado. (TANURE, 
1996)  

 A cultura administrativa nacional propicia líderes autocráticos que reconhecem pouco 

os subordinados e delegam menos ainda. Nas empresas brasileiras é comum um líder 

destacar-se. Há um presidencialismo forte em que a consulta a outras áreas de poder é baixa 

ou simbólica, e muitas vezes a empresa é reconhecida pela figura de seu principal dirigente, 

fundindo-se em sua imagem e semelhança. TANURE (1996) reconhece que a atitude dos 

liderados brasileiros não impõe uma barreira à extensão da autoridade de seus chefes. Existe 

uma alta aceitação da desigualdade de poder e o reconhecimento de que os detentores do 

poder têm o direito de usufruir seu privilégio. 

A compatibilização dos objetivos pessoais com os objetivos da organização 
estará sempre sob o crivo da qualidade das relações com os lideres da 
organização. Na verdade, em nossa cultura, a legitimação do líder ocorre 
predominantemente pela lealdade pessoal, reforçada  pela hierarquia. O papel 
do líder será manter permanentemente este equilíbrio, tendo de um lado que 
desenvolver a lealdade pessoal com  seu grupo e de outro prestar 
lealdade à hierarquia. (TANURE (1996). 

 

 Neste contexto de relações entre líder e liderados faz-se com que as chefias sejam 

desenvolvidas para uma cultura de retenção de talentos.  As práticas da chefia terão que ser 

condizentes com as promessas feitas, no momento da seleção, que impliquem desafios para os 

novos talentos e a sua conseqüente retenção.  



40 

 

 Partindo do princípio de que uma empresa é um espaço sociocultural, que tem sua 

dimensão mais profunda nas premissas culturais, que suportam as atitudes e comportamento 

dos grupos que a formam, vamos a seguir analisar o fator da cultura organizacional. O que é e 

como uma cultura organizacional forte pode influenciar na retenção de talentos da empresa.  

 

4.1 A Cultura Organizacional na Retenção de Talentos 

 

 O estudo da cultura organizacional possui diversas vertentes e abordagens. Alguns 

acadêmicos defendem a linha de pesquisa mais qualitativa outros defendem a linha mais 

quantitativa. SCHEIN (1990) destaca outras correntes como as Pesquisas Avaliativas, 

Pesquisas Analitico-Descritivas, Pesquisas Históricas, Pesquisas Clínico-Descritivas bem 

como as Pesquisas Etnográficas.  

 SANTOS (2000) ressalta que apesar do grande esforço que tem sido desenvolvido no 

meio acadêmico, a cultura organizacional ainda é uma das áreas que apresenta controvérsia 

entre os teóricos da organização. Muitos dos debates sobre cultura organizacional são 

causados pelo diferente emprego do seu conceito, cujos limites e fronteiras carecem de 

consenso e precisão entre os pesquisadores. 

 Sendo assim, vamos a alguns autores e suas definições existentes na literatura 

organizacional sobre o termo cultura: 

“padrão de crenças e expectativas compartilhadas pelos membros da 
organização. Essas crenças e expectativas produzem normas que 
poderosamente moldam o comportamento dos indivíduos e grupos na 
organização”. (SCHWARTZ e DAVIS, 1981, p.33). 
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“... o padrão de crenças e valores compartilhados que dá aos membros  de 
uma instituição o seu significado e os provê com regras para se comportarem 
em suas organizações... cada organização terá suas próprias palavras ou 
frases para descrever o que ela define por  cultura. Algumas dessas são: 
existência, conteúdo, caráter, identidade, ideologia, maneira, padrões, 
filosofia, propósito, raízes, espírito, estilo, visão e modo. Para a maioria dos 
gerentes, estes termos têm o mesmo significado”. (DAVIS, 1984, p.1). 

 

“... um sistema de valores e crenças compartilhados que modelam o  estilo 
de administração de uma empresa e o comportamento cotidiano de seus 
empregados”. (ERNEST, 1985, p.50). 

 

“... cultura organizacional tipicamente é definida como um complexo 
conjunto de valores, crenças, pressupostos e símbolos que definem a maneira 
pela qual a firma conduz o seu negócio. Neste sentido, a cultura tem efeitos 
que permeiam a organização porque não somente  define quem são seus 
empregados, clientes, fornecedores e concorrentes relevantes, mas também 
define como a empresa  interferirá com estes elementos chaves”. 
(BARNEY, 1986, p.657). 

 

“... cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que  um 
grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com seus 
problemas de adaptação externa e de integração interna, e  que funcionam 
suficientemente bem para serem considerados válidos e ensinados a novos 
membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir, em relação a 
esses problemas”. (SCHEIN, 1984, p.9). 

 

 A cultura tem sido um tópico muito estudado e comentado na teoria das organizações. 

A idéia de que uma cultura forte e unificada seja uma “coisa boa” tem-se tornado amplamente 

aceita. Vimos nas definições acima que a cultura organizacional pode ser vista como um 

padrão, um símbolo, um conjunto de valores e crenças compartilhados ou ainda como 

pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu. Como síntese destas 

definições, podemos dizer que a cultura organizacional é um instrumento que explica o 

comportamento das organizações, é a sua personalidade: única e singular, ela pode reprimir, 

aprovar ou estimular as ações comportamentais de seus membros e serve como um 

mecanismo de controle organizacional. 
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 Para se entender a cultura organizacional de uma organização, faz-se necessário 

observar como foi constituída a equipe de trabalho. SUNDSTROM(1999), diz que o grupo 

precisa ser planejado, montado, estruturado e treinado antes de poder transformar-se numa 

equipe de alto desempenho.  

 Em seu livro Competências Gerenciais, QUINN (2003), identifica quatro estágios do 

desenvolvimento de equipes, sendo eles: 

 Estagio 1: Teste: As metas são instituídas e sua missão definida. 

 Estagio 2: Organização: O grupo estabelece uma estrutura e institui normas e padrões. 

 Estagio 3: Estabelecimento da Interdependência. Os talentos individuais são 

identificados e explorados, e as atenções concentram-se em como coordenar os esforços 

individuais. 

 Estagio 4: Produção e Avaliação. Tendo logrado êxito na administração dos três 

primeiros estágios, ao chegar à quarta etapa já se tem constituído uma equipe e deve-se estar 

trabalhando tranqüilamente. 

 QUINN (2003) também observa que o líder de um time (assim como seus 

componentes) deve ter consciência de que as necessidades coletivas se modificam ao longo 

dessas etapas de desenvolvimento e estimular os companheiros a desincumbir-se de diferentes 

aspectos dos comportamentos de tarefa e manutenção em cada momento. Para ele na 

construção de equipes ocorrem três empecilhos: o tempo, a falta de conhecimento acerca de 

como construir uma equipe e a cultura organizacional. 
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Um último motivo – mas talvez o mais importante – é a cultura 
organizacional. A boa construção de equipes requer um ambiente em que se 
valorize a divergência de opiniões e a resolução aberta de conflitos. Numa 
organização em que predominam a desconfiança ou  sentimentos negativos 
entre os colegas de trabalho, é difícil instaurar um espírito de conjunto. 
(QUINN, 2003). 

 

 Outro aspecto relevante na formação de uma equipe de trabalho é a questão da 

identidade e diversidade dos funcionários na organização. O livro HANDBOOK (2007) 

levanta esta questão onde afirma que a heterogeneidade (comparada à homogeneidade dos 

grupos) reduz a coesão dentro do grupo e a satisfação dos membros (pelo menos nos grupos 

majoritários) e aumenta o turnover. (JACKSON et al, 1991; TSUI et al., 1992; WHARTYON 

e BARON, 1987). Por outro lado, a heterogeneidade, pelo menos sob certas condições, 

aumenta a criatividade, a qualidade da tomada de decisão e a inovação. (HANDBOOK, 

2007). 

 NKOMO (2007) faz uma remodelação do conceito de identidade e coloca seis 

prescrições importantes para acelerar o entendimento da identidade de diversidade na 

formação de um grupo de trabalho, sendo eles: 

1 – Definir e mensurar explicitamente a identidade do grupo de indivíduos. 

2 – Atentar ao significado cultural, histórico e social da identidade; 

3 – Tratar a identidade como uma medida de escala continua; 

4 - Detalhar a relevância da categorização social por outros à identidade de grupo de alguém; 

5 – Detalhar os efeitos da identidade em níveis múltiplos de análise (individual, grupal, 

organizacional e social); 
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6 – Mostrar explicitamente os efeitos da diversidade sem assumir a inevitabilidade das 

conseqüências negativas. 

A Principal implicação desse conjunto de prescrições é que a  identidade deve 
ser entendida como um constructo complexo, multifacetado e passageiro 
(BHAVNANI e PHOENIX, 1994). O fato  de os indivíduos terem 
identidades múltiplas e não uma identidade  única contribui para a 
complexidade da identidade nas organizações. Os indivíduos não são apenas 
africanos, europeus, coreanos, brancos, negros, mulheres, homens, gerentes 
de marketing ou gerentes de produção. As identidades se cruzam para criar 
uma identidade amalgamada. (NKOMO, 2007, p.346). 

 

 Para a busca de uma cultura de retenção de talentos em uma organização faz-se 

necessário a observação destes conceitos na formação da equipe de trabalho. Como a cultura 

organizacional consiste em um conjunto de símbolos, cerimônias e mitos que comunicam os 

valores e crenças subjacentes da organização aos seus empregados. Ficamos com o 

entendimento de OUCHI (1981) que lembra: “estes rituais concretizam aquilo que, do 

contrário, seriam idéias esparsas e abstratas, dando-lhe vida de modo a que tenham 

significado e impacto para um novo  empregado”. (OUCHI, 1981, p.35). 

 

4.2 Os Benefícios Bancários 

 

 A categoria bancária possui um histórico de lutas e conquistas de direitos e benefícios 

para os funcionários que se traduzem através de sua Convenção Coletiva de Trabalho, 

realizada anualmente junto a FENABAN. Iremos aqui ressaltar somente os benefícios ou 

auxílios, como é chamado na própria convenção, que entendemos ser um diferencial em 

relação às demais categorias de trabalhadores brasileiros. Partimos do princípio de que os 
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direitos dos trabalhadores resguardados na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho são 

normalmente assegurados para toda categoria. 

 Pesquisando em suas 54 Cláusulas entendemos que há um número de cláusulas na 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALH0 2008/2009, FENABAN (2008), que podem ser 

entendidas como benefícios ou diferenciais, sendo eles: 

AUXÍLIO REFEIÇÃO 

No valor de R$ 15,92 por dia de trabalho, sob a forma de tíquetes refeição/alimentação. 

AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO 

Valor mensal de R$ 272,96 pagos conjuntamente com a entrega do Auxílio Refeição. 

DÉCIMA TERCEIRA CESTA ALIMENTAÇÃO 

No valor de R$ 272,96 com pagamento até o dia 28 do mês de novembro de 2008. 

AUXÍLIO CRECHE/AUXÍLIO BABÁ 

Reembolso de até o valor mensal de R$ 196,18 para cada filho, até a idade de 83 meses, as 

despesas realizadas e comprovadas, com o internamento em creches ou as despesas efetuadas 

com o pagamento da empregada doméstica/babá. 

AUXÍLIO FILHOS EXCEPCIONAIS OU DEFICIENTES FÍSICOS 

Idênticos reembolsos e procedimentos previstos na cláusula Auxílio Creche/Auxílio Babá. 

Para os empregados que tenham "filhos excepcionais" ou "deficientes físicos que exijam 

cuidados permanentes", sem limite de idade. 
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AUXÍLIO FUNERAL 

No valor de R$ 526,21 pelo falecimento de cônjuge e de filhos menores de 18 anos. Igual 

pagamento será efetuado aos dependentes do empregado que vier a falecer. 

AJUDA PARA DESLOCAMENTO NOTURNO 

Ressarcimento de despesas com transporte de retorno à residência, aos empregados 

credenciados pela Câmara de Compensação do Banco do Brasil S.A. e aos Investigadores de 

Cadastro, por mês, a importância de R$ 54,92 a título de ajuda para deslocamento noturno. 

ABONO DE FALTA DO ESTUDANTE 

O empregado estudante terá abonada sua falta ao serviço e considerada como dia de trabalho 

efetivo: a) Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular 

para ingresso em estabelecimento de ensino superior. b) Nos dias de prova escolar obrigatória, 

mediante aviso prévio de 48 horas, desde que comprovada sua realização em dia e hora 

incompatíveis com a presença do empregado ao serviço.  

AUSÊNCIAS LEGAIS 

I - 4 dias úteis consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, 

irmão ou pessoa que, comprovadamente, viva sob sua dependência econômica; 

II - 5 dias úteis consecutivos, em virtude de casamento; 

III - 5 dias consecutivos, ao pai, garantido o mínimo de 3 dias úteis, no decorrer da primeira 

semana de vida do filho; 

IV - 1 dia para doação de sangue, comprovada; 
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V - 1 dia para internação hospitalar, por motivo de doença de cônjuge, filho, pai ou mãe; 

VI - 2 dias por ano para levar filho ou dependente menor de 14 anos ao médico; 

VII - quando o empregado tiver que comparecer a juízo. 

ESTABILIDADES PROVISÓRIAS DE EMPREGO 

Gozarão de estabilidade provisória no emprego, salvo por motivo de justa causa: 

a) gestante: desde a gravidez, até 60 dias após o término da licença-maternidade; 

b) alistado: desde o alistamento até 30 dias depois de sua desincorporação ou dispensa; 

c) doença: Por 60 dias após ter recebido alta médica, quem, por doença, tenha ficado afastado 

do trabalho, por tempo igual ou superior a 6 meses contínuos; 

d) acidente: Por 12 meses após a cessação do auxílio doença acidentários; 

e) pré-aposentadoria: Por 12 meses imediatamente anteriores à complementação do tempo 

para aposentadoria proporcional ou integral pela previdência social, os que tiverem o mínimo 

de 5 anos de vinculação empregatícia com o banco; 

f) pré-aposentadoria: Por 24 meses imediatamente anteriores à complementação do tempo 

para aposentadoria proporcional ou integral pela previdência social, os que tiverem o mínimo 

de 28 anos de vinculação empregatícia ininterrupta com o mesmo banco; 

g) pré-aposentadoria: Para a mulher, será mantido o direito à estabilidade pelo prazo de 24 

meses imediatamente anteriores à complementação do tempo para aposentadoria proporcional 

ou integral pela previdência social, desde que tenha o mínimo de 23 anos de vinculação 

empregatícia ininterrupta com o mesmo banco; 
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h) pai: O pai, por 60 dias após o nascimento do filho; 

i) gestante/aborto: À gestante, por 60 dias, em caso de aborto. 

COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO e AUXÍLIO-

DOENÇA ACIDENTÁRIO 

Em caso da concessão de auxílio-doença previdenciário ou de auxílio-doença acidentário pela 

Previdência Social, fica assegurada ao empregado complementação salarial em valor 

equivalente à diferença entre a importância recebida do INSS e o somatório das verbas fixas 

por ele percebidas mensalmente, atualizadas. 

 

4.3 A Retenção no Banco Pesquisado 

 

 Agora que vimos alguns diferenciais da categoria bancária, iremos descrever como o 

banco que serviu de base para esta pesquisa trabalha a questão da retenção de talentos. 

Faremos uma breve descrição dos programas e projetos do banco, todos disponíveis em sua 

intranet e divulgados no Relatório Anual 2008. Entendemos que estes programas podem ser 

um diferencial na busca da retenção de talentos, bem como podem ser citados nas entrevistas 

de nossa pesquisa. 

Estágio Especial 

O Programa de Estágio Especial é voltado aos estudantes dos cursos de Engenharia que não 

possuem carga horária para estágio durante o período acadêmico, e por isso, a troca de 
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conhecimentos e práticas nos diversos segmentos do Banco ocorre durante o período de férias 

escolares. 

São estágios de curta duração voltados para universitários do IME, ITA, POLI Cooperativo, 

UFSCAR, USP São Carlos, UNICAMP nos cursos de Engenharias e UNESP (todas as 

especialidades de Engenharia). Durante as férias escolares, os alunos fazem o estágio durante 

período integral. E ao final deste período, aqueles que tiverem carga horária mínima de 20 

horas semanais, podem prorrogar o contrato, mediante consenso com gestor. 

Programa MBA Summer Job 

Voltado para estudantes brasileiros de MBA que cursam as melhores universidades nos EUA 

e Europa, o Programa MBA Summer Job tem o objetivo de identificar e explorar o potencial 

destes estudantes durante o período de férias do curso. 

Nesse período, os jovens desenvolvem projetos desafiadores e de muita relevância tanto para 

o Banco como para o valor do desenvolvimento profissional de cada um. Ao término do 

curso, a expectativa do banco é de que esses talentos retornem como funcionários em posições 

estratégicas na Organização. 

Programa Futuros Diretivos 

Tem o objetivo de desenvolver profissionais para suprir necessidades de diretivos 

corporativos, principalmente nas áreas de negócio do Banco, Comercial e de Produtos. 

Com duração aproximada de 4 anos, sendo 2 anos em cada país de designação, o programa 

oferece a oportunidade de desenvolver uma visão de negócio polivalente por meio de ações de 

treinamento e foco em temas-chave à formação de diretivos. 
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O processo seletivo ocorre semestralmente. Os candidatos interessados devem ter forte 

interesse em desenvolver carreira internacional e total disponibilidade para atuar em qualquer 

país designado. 

Pré-requisitos 

• Alta qualificação acadêmica, preferencialmente pós-graduado;  

• Mínimo de dois anos como funcionário no banco;  

• Idade máxima de 28 anos;  

• Desempenho acima do esperado em avaliações internas;  

• Disponibilidade para mudanças profissionais e geográficas;  

• Como diferencial serão considerados os níveis intermediário ou superior nos idiomas 

Espanhol e Inglês.  

JAPS 

Tem o objetivo de identificar e conhecer jovens com histórico de bom desempenho no Banco, 

por meio de ferramentas de assesment. Com isso, o Banco consegue formar uma base de 

dados de talentos que possa ocupar posições-chave na Organização. 

O programa pode ter desdobramentos em ações de formação mediante as expectativas dos 

profissionais e da Organização. 

Programa Jovens Engenheiros 

Tem o objetivo de contratar formandos em início de carreira na área de Engenharia que 

almejam desenvolvimento profissional no segmento financeiro. Durante um período de dois 
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anos, estes jovens participam do processo de formação que os prepara para posições de 

liderança no Banco, principalmente voltado às áreas de processo. 

A especialidade do treinamento são aspectos como: liderança e gestão de processos e projetos.  

Programa Jovem Executivo IME/ ITA 

Tem o objetivo de identificar jovens formandos pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) e 

pelo Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA), que tenham interesse por atuarem em 

posições estratégicas em diversos segmentos do Banco. 

O Programa tem um plano de formação e desenvolvimento com base nas ações de retenção e 

reconhecimento a esse público.  

MBA Internacional  

Visa desenvolver cada vez mais equipes lideradas por funcionários com experiências globais. 

São realizadas edições semestrais do programa Futuros Diretivos, o programa STEP, o apoio 

a programas de expatriação e o patrocínio a cursos de MBA Internacional para o 

aprimoramento de funcionários. 

Todos os funcionários poderão se inscrever para o processo seletivo. O objetivo desse 

programa é contribuir para o desenvolvimento de profissionais com potencial para assumir 

posições de liderança no futuro. Os critérios para a inscrição no processo seletivo são: 

• Estar formado há no mínimo dois anos em um curso de graduação;  

• Trabalhar no banco há pelo menos dois anos;  

• Ter cargo efetivo;  
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• Ter fluência no idioma inglês;  

• Atuar com desempenho destacado (nota 3 ou maior) nas duas últimas avaliações ou 

aproveitamento de 100% na obtenção de metas numérico-descritivas, de acordo com o 

processo formal de avaliação. 

O patrocínio é para cursos de MBA Internacional nas escolas classificadas como TOP 10, 

segundo o ranking do Financial Times e Business Week. 

Programa STEP 

O STEP - Executive Training Programme - tem como objetivo identificar jovens com 

potencial para acelerar o desenvolvimento de suas competências e capacidades. É uma 

oportunidade para os participantes fortalecerem a visão global e reforçar o compromisso com 

o banco. No futuro, esses talentos estarão preparados para assumir cargos de responsabilidade 

e serão considerados "agentes da globalização" em um período entre 3 e 5 anos. 

O programa engloba todas as unidades do Grupo, inclusive a mobilidade internacional 

contempla todos os países onde o banco está presente. 

Pré-requisitos 

• Idade entre 26 e 30 anos; 

• Formação: desejável pós-graduação / MBA, como diferencial; 

• Formação: desejável pós-graduação / MBA, como diferencial; 

• Idiomas Inglês avançado (classificatório) e Espanhol em nível avançado; 
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• Mínimo de 2 anos de vínculo ao Grupo com responsabilidades com complexidade 

técnica, trabalho em equipe e relacionamento interpessoal; 

• Mínimo de 3 anos de experiência profissional (externa + Grupo ); 

• Histórico de boas avaliações de desempenho internas; 

• Disponibilidade para mobilidade funcional e geográfica; 

• Habilidades: liderança, trabalho em equipe, empatia e iniciativa, auto-exigente, 

disponível para novos desafios, orientação à resultados e ao negócio; 

• Ocupar a posição de liderança como coordenador/ supervisor ou gerente. 

Bolsa Auxílio-Estudo 

Com o objetivo de apoiar e auxiliar o desenvolvimento de seus funcionários, o banco concede 

1.250 bolsas Auxílio-Educação destinado à primeira graduação. As bolsas são válidas em 

todo o ano letivo de 2009 e o valor corresponde a 50% da mensalidade do curso, limitado a 

R$ 330,00 cada parcela. Serão garantidas 12 parcelas e fica a critério do funcionário optar por 

11 mensalidades mais a matrícula ou 12 mensalidades. 

Podem se inscrever no processo de concessão das bolsas, os funcionários com vínculo 

empregatício, contratados há pelo menos quatro meses, e que não possuam graduação 

tradicional em nível superior completa. 

A Bolsa Auxílio-Estudo contemplará os cursos de graduação tradicional (Bacharelado/ 

Licenciatura) nas áreas Administração de Empresas, Marketing, Ciências Contábeis, 

Tecnologia da Informação, Economia, Direito, Comércio Exterior e Matemática. Além dos 

cursos específicos de Gestão de Sistema da Informação, Gestão de Tecnologia da Informação 
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e Propaganda e Marketing, sendo estes três últimos com formação em nível de Tecnólogo 

(desde que sejam reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura e abrangidos pelas 

áreas afins). 

 Os programas e projetos demonstrados acima representam ações específicas para o 

conjunto da empresa. O projeto de retenção de talentos deste banco passa pela implementação 

de diversas ações e políticas em vários campos. As políticas para os funcionários se dividem 

em 5 áreas: Saúde, Bem-Estar, Desenvolvimento, Família e Dia-a-dia. 

1) Na área da SAÚDE do funcionário o programa atua em 3 frentes: Ações Preventivas de 

Saúde, com programas especiais voltados à promoção da saúde. Planos de Assistência Médica 

e Plano de Assistência Odontológica para os funcionários e seus dependentes. 

2) Na área do BEM-ESTAR o banco entende que o bem-estar resulta do equilíbrio físico, 

emocional e da tranqüilidade financeira. Mantém uma central de atendimento telefônico 

exclusiva para os funcionários, disponível 24hs por dia, 7 dias por semana que conta com 

especialistas de diversas áreas como: Educação Física, Fisioterapia, Jurídico, Nutrição, entre 

outros. Possui também outros 5 programas nesta área:  

 Programa Esportivo, onde oferece subsídios parciais para a participação em torneios 

esportivos, locação de quadras e confecção de troféus ou medalhas. 

 Academia de Ginástica, além da manutenção de uma estrutura dentro dos seus centros 

administrativos, reembolsa até 50% do valor da mensalidade da academia escolhida pelo 

funcionário, com limite de R$ 60,00/mês. 

 Ajuda Social Extraordinária, funcionários com renda inferior a 10 salários mínimos, 

em algumas situações extraordinárias de emergência (por exemplo: falecimento, calamidade 
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publica, dificuldades familiares entre outros), sob análise da área de Serviço Social do banco 

podem contar com apoio de uma fundação. 

 Previdência Privada: mantém plano para todos os funcionários com adesão de caráter 

opcional. Contribui com até 150% do valor da contribuição do funcionário. Sendo que no 

caso dos funcionários com menos de 3 anos de empresa a contribuição por parte do banco é 

de 100% e de 3 a 6 anos incompletos é de 110%. Este é o público da nossa pesquisa. 

Vantagens Comerciais para o Funcionário: Oferece aos funcionários produtos e serviços 

bancários com condições especiais. 

3) Na área DESENVOLVIMENTO estão todos os programas citados neste capítulo para o 

desenvolvimento individual e profissional do funcionário. Mantém apoio para cursos de 

aperfeiçoamento até MBA Internacional passando por Graduação, Pós-Graduação, Idiomas e 

cursos externos. 

4) Na área FAMÍLIA além da assistência médica e odontológica para dependentes e 

agregados o banco estipula um seguro de vida, possui um programa de apoio a Adoção, 

oferece uma bolsa de estudo especial para filhos com deficiência intelectual e reembolsa os 

valores gastos com creche e babá. O valor do Auxílio- Creche/Babá e de R$ 196,18 por filho 

5) Na área do DIA-A-DIA estão todas as ações ligadas diretamente ao desempenho funcional. 

Esta parte do programa prevê alguns direitos e/ou benefícios que o funcionário adquiriu ao 

desempenhar algumas funções da carreira bancária. Por exemplo: celular, automóvel 

executivo, notebook, assinaturas de jornais e revistas entre outros. Entendemos que estes 

benefícios são muito importantes para uma boa política de retenção, mas normalmente estão à 
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disposição para cargos mais elevados do que os desempenhados pelo público que esta 

pesquisa abrange. 

 Todas as informações sobre os benefícios e programas do banco pesquisado aqui 

relatadas, foram retiradas da Cartilha “Você e a Organização - Confiar para Construir”, 

distribuída para todos os funcionários da instituição quando da sua admissão. 

 Neste capítulo passamos pelo conceito de retenção de talentos, nos detemos na questão 

da cultura organizacional como forma de implementação de uma política de retenção. Vimos 

os benefícios da categoria bancária bem como os programas desenvolvidos pelo RH do banco 

pesquisado que visam tão somente à retenção de seus melhores talentos.  Entendemos agora 

que temos todo o cenário para o desenvolvimento de nossa pesquisa. Vamos a ela. 

 

5. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 O levantamento bibliográfico constituído de um conjunto de pensamentos e teorias 

defendidas por vários autores sobre os assuntos relacionados ao tema central desta pesquisa 

como: Cultura Organizacional, Diversidade e Identidade, Liderança e Gestão de Carreiras 

constitui a primeira parte deste trabalho. 

 A segunda etapa foi centrada na pesquisa de campo. A Conceituação dos tópicos 

pertencentes aos temas da pesquisa bem como a revisão da literatura representam um papel 

importante no desenvolvimento deste trabalho, porém devido à sua natureza e complexidade, 

tornou-se fundamental a realização de uma pesquisa de campo exploratória. Utilizamos a 

observação direta intensiva com as técnicas da observação participante e a entrevista. 
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 SELLTIZ (1987) diz que o método científico tem uma tendência conservadora que 

torna impossível comprovar hipóteses e teorias, ou concluir que elas sejam definitivamente 

verdadeiras. Para a autora é possível apenas refutar hipóteses e teorias e concluir que elas são 

falsas. 

Não podemos dizer que comprovamos uma teoria, porque há sempre  a 
possibilidade de ser refutada por alguma pesquisa futura ou de que alguma 
outra teoria explique os mesmos resultados. Portanto, teorias  são sempre 
provisórias. Representam o melhor de nosso conhecimento  para a época, 
não representam uma verdade absoluta. (SELLTIZ et al, 1987) 

 

5.1 Conceitos e Finalidades 

 

 Nas leituras por um delineamento para esta dissertação estudamos métodos e formas 

diferenciadas de se fazer uma pesquisa. A divisão entre os autores fica muito caracterizada em 

termos que sugerem que um tipo de pesquisa é melhor que outro. Principalmente que a 

pesquisa experimental é mais rígida e árdua e que a observação participante é suave e rica. 

 Para LAKATOS e MARCONI (1992) a maioria dos especialistas faz uma distinção 

entre método e métodos, por se situarem em níveis claramente distintos, no que se refere à sua 

inspiração filosófica, ao seu grau de abstração, à sua finalidade mais ou menos explicativa, à 

sua ação nas etapas mais ou menos concretas da investigação e ao momento em que se situam. 

 Para GIL (2007) o experimento representa o melhor exemplo de pesquisa científica. O 

delineamento experimental consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as 

variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação 

dos efeitos que a variável produz no objeto. 
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 Já SELLTIZ et al (1987) diz que os métodos de pesquisa fornecem várias maneiras de 

explorar o mundo social e temos que escolher um método ou métodos apropriados a questão 

que colocamos e à maneira que preferimos. 

Tornando-se versátil você não precisa seguir uma única linha. Não  clame 
por obediência a um método porque nenhum é melhor. Cada um tem seu 
forte, e você descobrirá que cada um é útil para explorar um terreno diferente 
e alcançar um diferente destino. (SELLTIZ et al. 1987) 

 

 FEYERABEND (2007) afirma que as únicas explicações viáveis para os sucessos 

científicos são explicações históricas e que a teoria deve agora substituir o racionalismo na 

teoria do conhecimento. Ele defende dois pontos de vista: primeiro, que a ciência pode ficar 

em pé sobre suas próprias pernas e não precisa de nenhuma ajuda de racionalistas, humanistas 

seculares, marxistas e movimentos religiosos; segundo, que culturas, procedimentos e 

pressupostos não–científicos também podem ficar em pé sobre suas próprias pernas e deveria 

ser-lhes permitido fazê-lo, se tal é o desejo de seus representantes. 

Descobrimos, então, que não há uma única regra, ainda que plausível  e 
solidamente fundada na epistemologia, que não seja violada em algum 
momento. Fica evidente que tais violações não são eventos acidentais, não é 
o resultado de conhecimento insuficiente ou de desatenção que poderia ter 
sido evitada. Pelo contrario, vemos que são necessárias para o progresso. 
(FEYERABEND, 2007)  

 

 Como praticar ciência é entender como o mundo social funciona descobrindo as 

conexões causais. Grande parte da pesquisa nas ciências sociais é realizada não somente para 

predizer o futuro, mas também para fornecer explicações que tornem claras as conexões 

causais. O objetivo é desmitificar. 

 SELLTIZ et al.(1987) classifica as pesquisas em três grupos: estudos exploratórios, 

estudos descritivos e estudos que verificam hipóteses causais. Esta última, GIL (2007) chama 

de pesquisa explicativa e diz que é a classificação mais adotada na atualidade. 
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 Usaremos neste trabalho a pesquisa exploratória que tem como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Muitas vezes as 

pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação mais ampla, como 

nos diz GIL(2007):  

Quando o tema escolhido é bastante genérico, tornam-se necessários seu 
esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da literatura, discussão 
com especialistas e outros procedimentos. O produto final deste processo 
passa a ser um problema mais esclarecido, passível de investigação mediante 
procedimentos mais sistematizados. (GIL, 2007). 

 

 A maioria dos autores pesquisados diz que todo processo de pesquisa social envolve: 

planejamento, coleta de dados, análise e interpretação e redação do relatório. Cada uma dessas 

grandes etapas podendo ser subdivida em outras mais específicas, dando origem aos mais 

diversos esquemas. Sendo assim escolhemos o esquema adotado por GIL (2007): 

a)  Formulação do problema; 

b)  Construção de hipótese ou determinação dos objetivos 

c)  Delineamento da pesquisa; 

d)  Operacionalização dos conceitos e variáveis; 

e)  Seleção da amostra; 

f)  Elaboração dos instrumentos de coleta de dados; 

g)  Coleta de dados; 

h)  Análise e interpretação dos resultados; 
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i)  Redação do relatório. 

 Não podemos tomar estas fases como absolutamente rígida, pode ocorrer que algumas 

delas não apareçam claramente. Contudo esse encadeamento de fases parece ser o mais lógico 

e assim foi utilizado. 

O que a ciência pode prometer é que os resultados serão o  mapeamento 
mais preciso do mundo empírico que pode ser alcançado com o estado atual 
de teorias e métodos. Se você gosta deste mapa e se ele é adequado a seus 
interesses são outras questões, respondidas  por você e não pelos métodos 
científicos. (SELLTIZ et al. 1987). 

 

 Antes de falarmos das técnicas de pesquisas utilizadas neste trabalho, bem como a 

forma de coleta dos dados e dos procedimentos da entrevista realizada vamos relatar o 

delineamento de pesquisa utilizado. 

 

5.2 Delineamento da Pesquisa 

 

 O delineamento ocupa-se dos problemas práticos de verificação e do contraste entre a 

teoria e os fatos. A sua forma é a estratégia ou plano geral que determina as operações 

necessárias para fazer a pesquisa. Esta é a etapa em que o pesquisador considera a aplicação 

dos métodos discretos, daqueles que proporcionam os meios técnicos para a investigação. 

O delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais 
ampla, envolvendo tanto a sua diagramação quanto a previsão de análise e 
interpretação dos dados. Entre outros aspectos, o  delineamento considera 
o ambiente em que são coletados os dados, bem como as formas de controle 
das variáveis envolvidas. (GIL, 2007) 
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 GIL (2007) considera que o elemento mais importante para a identificação de um 

delineamento é o procedimento adotado para a coleta de dados. Assim em sua conceituação 

para o delineamento da pesquisa sugere 2 grandes grupos de delineamentos:  

  1 – Os que se valem das fontes de “papel”: Fazendo parte desta fonte a 

Pesquisa Bibliográfica e a Pesquisa Documental. 

  2 – Os que se valem de dados fornecidos por “pessoas”: Neste caso entram a 

Pesquisa Experimental, a Pesquisa Ex-Post-Facto, o Levantamento (Surveys), o Estudo de 

Campo e o Estudo de Caso. 

 Já SELLTIZ ET al.(1987) apresenta 4 tipos de delineamentos de pesquisa: 

  1 – Experimentos – São planejados para responder a questões sobre causas e 

efeitos. Exigem que o experimentador exerça controle sobre o que ocorre a quem. 

  2 - Quase-experimentos – São planejados para responder questões sobre causas 

e efeitos em situações em que os experimentos não podem ser realizados. 

  3 - Pesquisa de levantamento – São planejadas para responder questões sobre 

relações, incluindo relações de causa e efeito, mas não são mais apropriadas para responder 

questões sobre fatos e descrições. 

  4 - Observação Participante – São planejadas para estudar a organização social 

em situações que vão desde pequenos grupos até grandes instituições. É útil para aprender 

como os grupos se formam e funcionam e como as  pessoas aprendem a desempenhar papéis. 

 Cada um é útil em uma situação diferente e é mais apropriado para responder a um 

tipo diferente de questão.  
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Ao escolher um método de pesquisa deve fazê-lo com base naquilo  que 
você esta preparado para fazer, no ponto a que você quer chegar e no que 
mais se adapta o seu gosto ou temperamento. (SELLTIZ et al.1987). 

 

 Utilizando destes conceitos esta dissertação esta baseada como delineamento de 

pesquisa o tipo “observação participante”. A Observação participante é basicamente um 

método de gerar hipóteses. Os observadores participantes registram suas observações e 

começam a criar hipóteses e a desenvolver uma teoria para explicar os dados. Sendo assim a 

geração de hipóteses leva a uma pesquisa indutiva. 

 

5.3 Técnica de Pesquisa 

 

 Segundo LAKATOS e MARCONI (1992), a técnica de pesquisa é um conjunto de 

preceitos ou processos de que se serve uma ciência, é a habilidade para usar esses preceitos ou 

normas, na obtenção de seus propósitos. Correspondem, portanto à parte prática de coleta de 

dados. Essas autoras apresentam duas grandes divisões a Documentação Indireta e a 

Documentação Direta. 

 A Documentação Indireta é subdividida em Documental e Bibliográfica. Já a 

Documentação Direta se subdivide em Observação Direta Intensiva e a Observação Direta 

Extensiva. 

 No grupo da Observação Direta Intensiva temos: a Observação e a Entrevista.  No 

grupo da Observação Direta Extensiva temos: o Questionário, o Formulário, Medidas de 

Opinião e de Atitudes, os Testes, a Sociometria, Análise de Conteúdo, a História de Vida e a 

Pesquisa de Mercado 
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 Neste trabalho utilizamos basicamente as técnicas de Documentação Direta Intensiva: 

Observação e Entrevista. Para LAKATOS e MARCONI(1992) a observação utiliza-se dos 

sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade e não consiste apenas em ver e 

ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar. Já a entrevista é 

uma conversação efetuada face a face, de maneira metódica e proporciona ao entrevistador, 

verbalmente, a informação necessária. 

 Baseados nesta técnica este trabalho foi muito focado nos conceitos de SELLTIZ et 

al.(1987), que pormenoriza o que é a observação participante e a sua forma de aplicação e 

coleta dos dados. 

 Como conceito básico a observação participante cria hipóteses a partir dos dados, mas 

também inicia a coleta de dados com algumas intuições que servem como hipóteses para guiar 

o trabalho. 

 A Observação participante não contém delineamentos explícitos. A divisão entre 

observação participante e as outras formas de pesquisa é algumas vezes caracterizada pelos 

termos: Qualitativa e Quantitativa, mas são descrições imprecisas porque os observadores 

participantes ocasionalmente usam números e os experimentadores podem usar dados 

observacionais qualitativos.  Para SELLTIZ et al. (1987) as diferenças entre observação 

participante e outras formas de pesquisa tem sido exageradas e as similaridades 

negligenciadas. 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de  variáveis. (MINAYO, 1996). 
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 As abordagens de pesquisas são utilizadas principalmente para testar hipóteses, que 

podem ser abstratas ou concretas. Nestes casos a pesquisa é planejada para testar algumas 

predições ou hipóteses específicas. Sendo assim, se denomina método hipotético-dedutivo; o 

pesquisador começa com um referencial teórico, formula uma hipótese e deduz logicamente 

quais deveriam ser os resultados do experimento se a hipótese for correta. 

Os observadores participantes também começam com algumas hipóteses 
preliminares antes de coletarem qualquer dado. A diferença é que os 
observadores participantes revisam suas hipóteses à medida  que transcorre a 
pesquisa através da análise de casos negativos, que  substitui a análise 
estatística na observação participante. (SELLTIZ et al.1987). 

 

 A análise de casos negativos requer a procura de dados que refutem a hipótese. 

Quando um único caso negativo é encontrado, o observador participante revê a hipótese de 

forma que esta possa abarcar o caso. 

 Quando os investigadores que realizam pesquisas qualitativas revisam suas hipóteses, 

eles as testam não somente à luz de novos dados coletados em dias ou semanas subseqüentes, 

mas também à luz de dados, já registrados. 

 O que torna a pesquisa qualitativa sistemática não é a padronização, mas a análise de 

casos negativos. Para ser sistemático na pesquisa qualitativa temos que fazer uma busca 

completa de casos que possam refutar a hipótese. Esta busca e coleta de dados como nos 

mostra SELLTIZ et al (1987) não são práticas de rotina; geralmente elas requerem que se 

formulem novas e diferentes questões em cada busca. As mensurações não são padronizadas; 

os dados não são uniformes e não produzem números que possam ser somados ou cuja média 

possa ser calculada. Mas o procedimento é sistemático.  

 Na observação participante realizamos uma série de estudos consecutivos, todos na 

mesma pesquisa, pois não há regra que diga que não pode mudar as hipóteses ou questões no 
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decorrer da pesquisa. A técnica requer efetivamente, que se mudem as questões para abarcar 

as respostas e observações não previstas que forem surgindo. 

 Análise de casos negativos é o que o observador participante usa em lugar da análise 

estatística. Quando a análise de casos negativos esta concluída, não há desvios. É obvio supor 

que o pesquisador seja capaz de pôr de lado todos os vieses pessoais e teóricos e de realizar 

uma busca incansável e objetiva. 

Os observadores participantes são mais vulneráveis a criticas nestes aspectos 
do que os experimentadores. Contudo, o teste final da credibilidade de 
qualquer tipo de pesquisa não é sua objetividade aparente, mas sua 
replicabilidade. Se ninguém puder replicar ou repetir a pesquisa e chegar às 
mesmas conclusões, a pesquisa não merecerá crédito, não importa quão 
vívidos sejam os dados.  (SELLTIZ et al, 1987). 

 

 O observador participante não identifica uma causa única, mas uma combinação de 

passos ou elos numa cadeia causal. Este método tem a vantagem de poder ver uma variedade 

mais completa de causas e de se centrar naquelas que parecem mais importantes na situação 

natural. 

 Para o uso da técnica de observação participante torna-se necessário que o pesquisador 

seja membro integrante do grupo em observação ou basicamente um observador, participando 

apenas de forma eventual. Esta condição é totalmente satisfeita neste trabalho uma vez que 

participamos da comunidade pesquisada, estando inseridos na situação de pesquisa. 

 Para SELLTIZ et al (1987) a inserção na vida das pessoas que se esta estudando é 

muito diferente da distancia mantida pelos experimentadores e  investigadores que realizam 

pesquisas de levantamento. Os últimos freqüentemente não sabem nem perguntam os nomes 

de seus sujeitos de pesquisa tentando, ao invés disso, assegurar-lhes o anonimato e tratar todas 

as pessoas da mesma forma. Os observadores participantes fazem o contrario; eles tornam-se 
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bem familiarizados com as pessoas que estudam e conseqüentemente, não tratam duas pessoas 

da mesma forma. 

 

5.4 Coleta de Dados  

 

 A observação desempenha papel imprescindível no processo de pesquisa, sendo 

fundamental o seu uso desde a formulação do problema, passando pela construção de 

hipóteses, coleta, análise e interpretação dos dados. Mas é na coleta de dados que o seu papel 

se torna mais evidente. Por ser utilizada exclusivamente para a obtenção de dados em muitas 

pesquisas, e por estar presente também em outros momentos da pesquisa, segundo GIL (2007) 

a observação chega mesmo a ser considerada como método de investigação. 

 A coleta de dados tendo a observação participante como técnica de pesquisa pode 

adotar diversas modalidades, sobretudo em função dos meios utilizados e do grau de 

participação do pesquisador. Podendo ser estruturada ou não estruturada. Neste trabalho 

iremos utilizar, pela própria natureza da observação participante, a forma não estruturada. 

A observação apresenta como principal vantagem, em relação a outras 
técnicas, a de que os fatos são percebidos diretamente, sem qualquer 
intermediação. Desse modo, a subjetividade, que permeia  todo o processo 
de investigação social, tende a ser reduzida. (GIL, 2007). 

 

 O emprego dos números nesta pesquisa é diferente de seu emprego na pesquisa 

quantitativa. Numa pesquisa de levantamento é preciso dizer exatamente qual o tamanho da 

amostra ou o número de observações. Não realizamos este trabalho baseados em análise 

estatística. Fizemos uso da observação participante com participação ativa na comunidade 



67 

 

pesquisada, fazendo uso de anotações, ou seja, notas de campo, bem como realizando 

entrevistas informais e algumas entrevistas focalizadas. 

 Independente da não necessidade de uma definição clara do tamanho da amostra ou do 

número de observações entendemos que é preciso um norte neste quesito uma vez que o 

mercado de trabalho bancário é muito amplo e possui muitas variáveis. Sendo assim em 

primeiro lugar trazemos um perfil básico do bancário, extraído do Relatório Anual de 2008, 

do banco que serviu de base para este estudo. 

 Dentro deste perfil básico do banco analisado, pesquisamos na faixa etária de 20 a 29 

anos e com tempo de banco de até 5 anos. Este perfil condiz com o objetivo deste trabalho 

que busca as expectativas e desejos do novo funcionário e o que o faz ficar ou sair do banco.  

Tabela 10:        Perfil dos Funcionários no Banco Pesquisado 

mais de 20 anos 13,0%

Distribuição por Tempo na Empresa
Até 5 anos 56,0%

6 a 10 anos 14,0%

11 a 20 anos 17,0%

40 a 44 anos
45 a 49 anos

mais de 50 anos

0,3%
41,0%
31,0%
11,0%
10,0%
6,7%

Fonte: Relatório Anual 2008 

Distribuição por Gênero
Homens
Mulheres

44%
56%

Distribuição por Faixa Etária
14 a 19 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos
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 Outro ponto importante de nossa amostra é que pesquisamos somente funcionários que 

trabalham na rede de agências, mas especificamente agências que atuam no segmento 

universitário, ou seja, que estão localizadas dentro de faculdades e universidades na cidade de 

São Paulo. Esta escolha é devida para uma melhor uniformidade na questão do atendimento 

uma vez que o público que freqüenta estas unidades são professores, funcionários das 

instituições de ensino e estudantes. Desta maneira podemos inferir tratar-se de um público 

com características especiais, com maior nível de escolaridade e por conseqüência um maior 

grau de exigência no serviço prestado. Sendo assim o modelo de atendimento destas unidades 

precisa ser uma referencia dentro da instituição. O segmento que atende as universidades é 

altamente competitivo no Brasil e na maioria dos casos é feita uma concorrência entre as 

instituições financeiras para a definição por parte das universidades do banco que prestará este 

serviço. Em alguns casos como na USP – Universidade de São Paulo, o atendimento é 

realizado por 07 bancos diferentes localizados em sua maioria um ao lado do outro. Abaixo o 

perfil das agências do banco analisado: 

Fonte: Relatório Anual 2008 

Agências 3.592                        

Atendimento Eletrônico 18.115                      

Agências 316                           

Atendimento Eletrônico

Funcionários 61                             

Tabela 11:        Agências no Brasil do Banco Pesquisado 

Agências 20                             

Atendimento Eletrônico 29                             

421                           

      Pontos de Atendimento em Faculdades e/ou Universidades na 
cidade de São Paulo

Funcionários 976                           

Pontos de Atendimento no País

   Pontos de Atendimento em Faculdades e/ou Universidades no 
País
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 A amostra obtida é não probabilística, pois o tamanho da população não foi levado em 

conta nesta definição. A conveniência apresentada acima é que levou a definição dos 

participantes. Nossas entrevistas foram realizadas em 8 agências da cidade de São Paulo e 

chegamos ao número de 8 entrevistados. Chegamos a este número baseados nos conceitos de 

mensuração e entrevista que suportam a técnica de observação participante que veremos nos 

próximos itens. 

 Durante esta pesquisa e quando das entrevistas realizadas foi observado o fato de fazer 

anotações detalhadas de tudo, bem como a busca de material na própria empresa do grupo de 

pesquisa para suportar as posições declaradas pelos entrevistados. Foram utilizados também 

os recursos de gravação de algumas entrevistas, mesmo não sendo uma prática do modelo de 

observação participante, devido ao receio de inibir o entrevistado, mas como o entrevistador é 

muito próximo da realidade observada foi considerado que não haveria problemas quanto à 

inibição dos entrevistados. 

 Conforme LAKATOS e MARCONI (1992), esta é a etapa da pesquisa em que se 

inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar 

a coleta dos dados previstos.  

 

5.5 Mensuração 

 

 Os pesquisadores que realizam experimentos e pesquisas de levantamento são muito 

exigentes na utilização que fazem dos números. Já a observação participante, não precisa ser 
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um trabalho inteiramente qualitativo, também pode incluir medidas quantitativas, mas sem a 

mesma ênfase. 

Os observadores participantes não colocam tanta ênfase nos números, embora 
ocasionalmente se refiram a valores numéricos tanto quanto discutem o 
tamanho da amostra como a mensuração de variáveis. Dados numéricos não 
são mais isentos de erros que observações qualitativas. Cada um deles pode 
ser enviesado. (SELLTIZ et al. 1987). 

 

 SELLTIZ et al.(1987) apresenta três técnicas gerais para a mensuração de 

características do mundo social: questionário e entrevistas, avaliações indiretas e uso de 

arquivo e de observação. Cada uma possui um conjunto diferente de procedimentos para 

medir as características das pessoas ou grupos sociais, mas todas elas devem  atender aos 

mesmos requisitos para uma boa mensuração: fidedignidade e validade. 

 Uma pesquisa é válida quando suas conclusões são corretas. É fidedigna quando seus 

resultados são replicáveis. Temos muitas maneiras de classificar a validade de delineamentos 

de pesquisa e conclusões, podendo ser: 

  1 – Validade Interna: quando uma pesquisa identifica relações causais  

  precisamente e afirma que um evento foi causa de outro. O pesquisador deverá 

  estar apto a descartar as explicações rivais e demonstrar que sua conclusão é 

  válida. 

  2 – Validade de Constructo: quando identifica ou nomeia adequadamente as 

  variáveis do estudo. Quanto mais complexo o tratamento, mais difícil  

  especificar a causa e identificar o constructo envolvido. 

  3 – Validade externa: Uma pesquisa tem validade externa quando demonstra 

  algo que é verdade para além dos estreitos limites do seu estudo. Se os  
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  resultados forem verdadeiros não apenas para o momento, lugar e pessoas de 

  seu estudo, mas também o forem para outros momentos, lugares e pessoas. 

 A Validade externa requer que as conclusões sejam verdadeiras não somente para 

diferentes pessoas, mas também para diferentes condições. Os resultados de uma pesquisa 

fidedigna são replicáveis: as conclusões podem ser generalizadas para além das condições 

específicas da pesquisa original. Ela pode ser repetida ou replicada. (SELLTIZ et al., 1987). 

 

5.6 Entrevista 

 

 Muitos autores consideram a entrevista uma das técnicas de coleta de dados mais 

importante para o desenvolvimento das ciências sociais nas últimas décadas, devido a sua 

flexibilidade é utilizada amplamente no âmbito das ciências sociais. 

 Para GIL (2007) pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe fórmula perguntas, com o objetivo de obtenção dos 

dados que interessam à investigação. A entrevista é uma forma de interação social. 

 Já para SELLTIZ et al. (1987) a entrevista é bastante adequada para a obtenção de 

informações acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem 

fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas explicações ou rações a respeito  das 

coisas precedentes. 

 Como toda técnica de coleta de dados, a entrevista também apresenta uma série de 

vantagens e desvantagens, principalmente em relação ao questionário. Destacamos os pontos 

levantados por GIL (2007): 
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 Vantagens: 

a) A entrevista possibilita a obtenção de dados referentes aos mais 

diversos aspectos da vida social. 

b)  A entrevista é uma técnica muito eficiente para a obtenção de 

dados em profundidade acerca do comportamento humano. 

c)  Os dados obtidos são suscetíveis de classificação e de 

quantificação. 

d)  Não exige que a pessoa entrevistada saiba ler e escrever. 

e)  Possibilita a obtenção de maior número de respostas, posto que é 

mais fácil deixar de responder a um questionário do que negar-se a 

ser entrevistado. 

f)  Oferece flexibilidade muito maior, posto que o entrevistador pode 

esclarecer o significado das perguntas e adaptar-se mais facilmente 

às pessoas e às circunstâncias em que se desenvolve a entrevista. 

g)  Possibilita captar a expressão corporal do entrevistado, bem como a 

tonalidade de voz e ênfase nas respostas. 

 Desvantagens: 

a)  Falta de motivação do entrevistado para responder as perguntas que 

lhe são feitas. 

b)  A inadequada compreensão do significado das perguntas. 
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c)  Fornecimento de respostas falsas, determinadas por razões 

conscientes ou inconscientes. 

d)  Inabilidade ou mesmo incapacidade do entrevistado para responder 

adequadamente, em decorrência de insuficiência vocabular ou de 

problemas psicológicos. 

e)  A Influência exercida pelo aspecto pessoal do entrevistador sobre o 

entrevistado. 

f)  A influência das opiniões pessoais do entrevistador sobre as 

respostas do entrevistado. 

g)  Os custos com o treinamento de pessoal e a aplicação das 

entrevistas. 

 Podem ser definidos diversos tipos de entrevista, em função do seu nível de 

estruturação. Aquelas que predeterminam em maior grau as respostas são mais estruturadas. 

As mais espontâneas são as menos estruturadas. As entrevistas podem também ser 

classificadas como: Informais, Focalizadas, Por pautas ou Formalizadas 

 Neste trabalho foi utilizado o modelo de entrevista não estruturado, mas não 

totalmente informal. O modelo de entrevista focalizada permitiu a liberdade da pesquisa 

informal, mas focada no tema de retenção de talentos. 

A entrevista focalizada é tão livre quanto à informal, todavia, enfoca  um 
tema bem especifico. O entrevistador permite ao entrevistado falar livremente 
sobre o assunto, mas, quando este se desvia do tema  original, esforça-se para 
a sua retomada. (GIL, 2007). 
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 A busca dos motivos que levam os funcionários a uma maior fixação ou não em 

determinada função ou empresa, foi o norte deste trabalho. Sendo assim, necessitávamos de 

um modelo com flexibilidade e que permitisse buscar no íntimo dos entrevistados a sua 

verdadeira razão de escolher ou não ficar na empresa e quais os motivos que o levaram a tal 

decisão. Como vimos em SELLTIZ et al. (1987) a flexibilidade da entrevista não estruturada, 

se apropriadamente empregada, ajuda a levantar os aspectos afetivos e valorativos das 

respostas dos entrevistados e a determinar o significado pessoal de suas atitudes. 

 Como vimos anteriormente, a observação participante cria hipóteses a partir dos 

dados, mas também inicia sua coleta de dados com algumas intuições que servem como 

hipóteses para guiar o trabalho. Sendo assim, no Apêndice A, relacionamos a lista da estrutura 

de tópicos abordados durante as entrevistas. 

A lista constitui-se de uma estrutura de tópicos a serem abordados,  mas a 
maneira pela qual eles o serão e a duração das questões são  deixadas a 
critério do entrevistador. Entrevistadores têm a liberdade de explorar as 
razões e os motivos e conduzir para direções que não estavam programadas. 
(SELLTIZ et al. 1987). 

 

 Numa entrevista informal ou focalizada, como a proposta neste trabalho, somente a 

definição dos tópicos de interesse basta, ficando o seu desenvolvimento por conta do 

entrevistador. Mesmo assim foram seguidas algumas regras gerais para a elaboração do 

roteiro de entrevista, no que coube segundo GIL (2007): 

a) – As instruções para o entrevistador devem ser elaboradas com clareza; 

b)  - As questões devem ser elaboradas de forma a possibilitar que sua leitura 

pelo entrevistador e entendimento pelo entrevistado ocorram sem maiores 

dificuldades; 
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c)  - Questões potencialmente ameaçadoras devem ser elaboradas de forma a 

permitir que o entrevistado responda sem constrangimentos; 

d)  - Questões abertas devem ser evitadas; 

e)  - As questões devem ser ordenadas de maneira a favorecer o rápido 

engajamento do respondente na entrevista, bem como a manutenção do seu 

interesse. 

 

6. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Como fizemos o uso da técnica de observação participante, com participação ativa na 

comunidade pesquisada, antes de passarmos para a interpretação dos dados coletados em 

nossas entrevistas, vamos descrever algumas anotações ou notas de campo que darão suporte 

às considerações finais deste trabalho. 

 

6.1 Notas de Campo 

 

 Para que haja um entendimento de como é trabalhar em uma agência bancária, fizemos 

algumas anotações de características do dia-a-dia, tanto do ambiente quanto das condições do 

local de trabalho. Estas anotações servem para traçar algumas diferenças entre trabalhar num 

banco ou em empresas de outro segmento. Como regra geral, os bancos trabalham dentro de 

um determinado padrão de equipamentos e suprimentos. Estas notas de campo podem parecer 
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simples ou pouco relevantes, mas temos que considerar que podem não ser explicitadas como 

fator de retenção, mas são do conhecimento de quem trabalha em um banco.  

 Um dos primeiros aspectos observados no dia-a-dia de um bancário é a necessidade de 

um padrão de vestimenta condizente com o ambiente. Não é um padrão imposto pela 

instituição, mas está implícito na cultura bancária. Somente para os estagiários é ofertado um 

uniforme. Para as demais funções não há uniforme do banco. O uso do terno pelos gerentes 

representa bem esta cultura. Esta é uma regra não escrita, mas observada na maioria dos 

casos. 

 A predominância do sexo feminino nos ambientes das agências é uma realidade, e que 

esta comprovada através do Relatório Anual 2008, do Banco Santander, onde consta o 

número de 56% do sexo feminino, ou seja, a maioria do total de funcionários do banco 

pesquisado. Nas agências visitadas, este quadro é observado. Não detectamos problemas de 

discriminação por gênero, mas esse também não era o foco de nossa pesquisa. Ressaltamos 

que, em boa parte das agências, a gerência responsável pela unidade é do sexo feminino. 

 Quanto à estrutura física, do ambiente e às condições técnicas dos locais pesquisados, 

podemos dizer que são satisfatórias. Todos os locais possuem ar condicionado, mesas, 

computadores e acessórios individualizados, sempre dentro de um padrão. Em alguns casos o 

espaço é diminuto, mas isso não compromete as condições gerais para o desempenho do 

funcionário. Não observamos reclamações desta natureza. 

 As instalações das unidades, mesmo que pequenas, são atendidas por empresas 

terceirizadas para o serviço de limpeza e manutenção - o que contribui para que se 

mantenham dentro de um padrão de excelência.  
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 O fato das agências pesquisadas serem localizadas dentro de instituições de ensino 

superior confere a elas um diferencial em relação às agências de “rua”, como são conhecidas 

no mercado financeiro as agências de livre acesso da clientela. Uma agência dentro de uma 

instituição de ensino atende a um público diferenciado e qualificado, portanto há que se 

considerar este perfil na avaliação de nossos resultados. 

 Sendo o sigilo bancário um fator preponderante para uma instituição financeira, 

poderia se supor que os funcionários de um banco teriam alguma reclamação quanto à 

restrição de sua liberdade. Principalmente quanto a não utilização de algumas ferramentas da 

internet, tão comumente usadas em outras empresas (como por exemplo, o serviço de 

mensagem eletrônica). Porém não foi observado nenhum tipo de constrangimento ou 

insatisfação quanto à ausência destes mecanismos. Observamos que o bancário entende que, 

por questões de segurança, não se pode acessar todos os sites nem instalar qualquer tipo de 

programa nos computadores de uma agência. Sabem também que são monitorados e isto não 

foi detectado como motivo de insatisfação com o ambiente de trabalho. 

 O padrão mínimo de escolaridade para o ingresso em uma instituição financeira é estar 

cursando ou ter concluído o ensino superior. Na maioria dos casos a seleção é feita de forma 

centralizada, com a participação ativa do RH, com o posterior encaminhamento para uma 

avaliação do gerente da agência. O gerente da unidade pode vetar a contratação. Não se 

verifica esta prática, muito em função de que o candidato já chega à unidade com alguns pré-

requisitos satisfeitos, o que diminui em muito a possibilidade de reprovação pelo gerente da 

unidade. 

 Os gerentes das unidades são os responsáveis por sua administração, mas isso não quer 

dizer que podem fazer o que entenderem ser o correto. Sua margem de atuação é muito 
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pequena, tanto pelas normas internas ou mesmo por não ter a delegação para tal. A atuação do 

gerente de uma unidade é muito restrita. No passado, os gerentes possuíam muito poder para 

resolver vários casos que hoje são informatizados. O sistema de informática restringe as 

liberações possíveis, dentro de uma política de riscos escolhida pelo banco. Sendo assim, os 

gerentes atuam como gestores da equipe e repassam as necessidades para os seus superiores. 

Todas as decisões de crédito são realizadas por meios eletrônicos ou por um comitê de 

crédito, onde as responsabilidades são compartilhadas. 

 Em 2005 foi implantado um sistema de controle de horário de trabalho que diminui em 

muito o fato de se exigir que um funcionário faça hora-extra. Com o ponto eletrônico e a 

informatização, ao se atingir o tempo máximo de trabalho, o sistema desliga automaticamente 

o terminal, não permitindo que o funcionário continue trabalhando. Existem exceções 

previstas no sistema, mas melhorou em muito o número de reclamações. Com este modelo, o 

poder de coação das gerências sobre os funcionários foi diminuído. Uma agência bancária 

abre e fecha no horário previsto para o atendimento, independentemente da vontade ou da 

presença do seu gerente geral.  

 Outra inovação sistêmica que contribui para a melhoria do ambiente de trabalho foi o 

bloqueio do envio de e-mail da administração central para a agência. No período em que a 

agência esta aberta, não há como enviar e-mail da administração central para uma agência. 

Era muito comum que as áreas centrais realizassem demandas para as agências tirando a 

concentração do funcionário que estava realizando um atendimento pessoal. Esta medida 

possui exceções, mas contribuiu em muito para a melhoria do ambiente. 
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 O setor bancário é muito fiscalizado e pautado por diversas regras e normas que tem 

que ser respeitadas. Isso contribui para uma cultura de controle e sistematização, o que pode 

ser um fator para a não adaptação de algumas pessoas à atividade bancária. 

 Hoje qualquer gerente que faça atendimento ao público e venda produtos de 

investimento tem que possuir a certificação da ANBID, que é a Associação Nacional dos 

Bancos de Investimentos. O Programa de Certificação Continuada da ANBID tem por 

finalidade promover o aumento da capacitação dos profissionais do mercado de capitais que 

possuem contato direto com os investidores na comercialização de produtos de investimento. 

A ANBID instituiu exames objetivos destinados à aferição do conhecimento, sobre as 

principais características dos produtos de investimento. Sem esta certificação não é possível 

atuar como gerente comercial em uma agência. 

 Temos que considerar outro aspecto bastante importante na análise dos resultados 

desta pesquisa: o banco que serviu de base passou por profundas transformações nos últimos 

10 anos. Ele é fruto da incorporação e fusão de 5 outros bancos brasileiros, sendo o seu 

controle de capital estrangeiro. Toda a organização passa por um grande período de adaptação 

à nova realidade de mercado bancário brasileiro. 

 

6.2 Análise dos Dados Coletados 

 

 Não realizamos este trabalho baseados em análise estatística. Foi utilizada a técnica de 

observação participante com participação ativa na comunidade pesquisada. Fazendo uso de 

anotações, notas de campo, bem como realizando entrevistas informais e algumas entrevistas 
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focalizadas. Realizamos 08 entrevistas em diferentes agências na cidade de São Paulo, de um 

total de 20 unidades na cidade. Somente pesquisamos em agências que funcionam dentro de 

instituições de ensino superior. Os funcionários entrevistados estão na faixa etária de 20 a 29 

anos e com tempo de banco de até 5 anos. A escolha desta faixa etária e do tempo de banco 

foi também em função de representar o maior contingente ativo do banco pesquisado, 

conforme o Relatório Anual 2008. 

 Nossa forma de analisar os resultados da pesquisa foi o ordenamento por tema, 

fazendo-se assim, um resumo das mais relevantes informações. Não necessariamente 

transcrevemos todas as respostas dos entrevistados nesta parte do trabalho. A partir de um 

determinado número de entrevistas, verificamos a repetição das respostas, o que nos permitiu 

concluir que já possuíamos uma confirmação dos nossos resultados (o conteúdo integral das 

entrevistas está no apêndice B deste trabalho). Seguimos um roteiro básico para as perguntas, 

conforme o apêndice A. 

 O primeiro ponto de nossa entrevista era uma pergunta geral de como o entrevistado 

ingressou no banco. O objetivo era entender como o jovem busca a carreira bancária. 

Podemos concluir que não há uma preparação para a entrada na carreira. O caminho mais 

utilizado é o do estágio. 

“Eu entrei no banco como estagiária no ‘Santander eu posso ajudar? Na verdade foi assim, aos 16 anos foi o 
primeiro estágio no ramo bancário que foi na Caixa Econômica Federal. Eu tinha 16 anos apenas, meu primeiro 
estágio, não sabia como trabalhar e eu comecei a gostar de banco”. (TATIANE) 

“Entrei como terceirizado na integração das plataformas do Santander e do Banespa, entrei como terceirizado e 
implantador responsável de divulgação do sistema. Porque você escolheu o banco? Olha na verdade eu já fui 
estagiário do Banco do Brasil, eu comecei com terceirizado da Caixa Federal. Na verdade a minha experiência 
profissional começou em banco, eu já tinha trabalhado quase dois anos em banco”. (MARCEL)  

“Eu trabalhava em outro setor, eu trabalhava no setor de vendas. Trabalhava na rua, era também ligado a Banco, 
ao Banco Panamericano. Eu descobri que iria ter vagas no Banco Santander, me interessei por entrar nesse meio 
de banco. Eu vi uma oportunidade de crescimento dentro do banco. Queria entrar para ver como é que era. 
Acabei gostando”. (BRUNO) 
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“Eu entrei na Superlinha há 4 anos e cheguei à supervisora. Aí uma amiga tinha entrado para o banco nesta 
agência e me indicou para a gerente geral. Mandei o meu currículo, fiz a inscrição no site, fui chamada e depois 
de 3 meses eu entrei”. (ELISA) 

“Eu entrei como estagiário. Naquela época a gente tinha a noção de administração e contabilidade, área 
financeira, tinha aquela coisa de trabalhar em banco. No CIEE eu disse que queria banco, aí apareceu o 
Santander e eu acabei indo, não teve nada muito planejado. Aconteceu. Eu não fui atrás do banco”. (LEANDRO) 

“Eu trabalhei no Unibanco e na GM. Quando eu escolhi o Santander foi pelos benefícios. Eu trabalhei na GM e 
saí, buscava me encaixar e lidar com pessoas. Então quando vi a oportunidade e ela tinha a ver com o que eu 
buscava, vim para cá”. (RENATA) 

“Vários amigos meus são bancários e sempre a gente conversava, e comecei a me interessar pelo banco. Aí tive 
vontade de trabalhar em banco. Antes de trabalhar em banco eu trabalhava numa distribuidora de autopeças”. 
(ADRIANO) 

“Comecei a faculdade de psicologia, pois precisava me manter financeiramente, um dia minha amiga do banco 
me falou que estava tendo vaga no Santander, porém não sabia nada de banco, fui à agência de emprego levar o 
meu currículo. Na recepção desta agência, solicitei vaga para caixa de banco. Fiz a entrevista e me chamaram 
para levar os documentos no dia seguinte”. (SHEILA) 

 

 O segundo questionamento era o porquê da carreira no segmento, qual o motivo que 

leva a pessoa a buscar entrar no banco. Nossa hipótese é que não existe um motivo em 

especial para o início de uma carreira bancária. Tivemos a confirmação de que não há um 

planejamento prévio, mas foi voz corrente a imagem de que em banco tem muitas 

oportunidades e os benefícios bancários também foram citados. 

“O que mais me chama atenção são as oportunidades de carreira. Como estagiária, eu tinha 18 anos, hoje com 21 
já sou uma gerente de negócios do Santander. Particularmente eu acho que posso ter uma carreira internacional. 
Meu objetivo é tentar um Futuro Diretivo. Meu sonho sempre foi trabalhar no exterior, mas para isso eu preciso 
de estrutura e eu acho que o banco oferece isso pra gente com o programa Futuro Diretivo e é um banco global, 
né?” (TATIANE) 

“Foi meio por acaso, não foi uma coisa que eu disse: ‘eu quero entrar no banco’. Até porque eu faço publicidade 
e propaganda e eu tinha isso fixo na cabeça, aí apareceu o banco eu gostei da idéia”. (BRUNO) 

“Na verdade eu queria fazer economia, aí entrei na Superlinha e coloquei o meu objetivo de entrar no banco. A 
maioria das pessoas que trabalham na Superlinha é terceirizada e tem como objetivo entrar no banco. Eu sabia 
que tinha que crescer na Superlinha para entrar no banco. Porque tem aquela imagem de que trabalhar no banco 
cresce bastante, é legal, aprende muito e têm bons benefícios os bancários. Isso atrai muito, as outras empresas 
não tem tantos benefícios e oportunidades, a empresa que eu trabalhava não tinha”. (ELISA) 

Porque você trocou a autopeças pelo banco? “Porque lá não tinha chance de crescimento, lá eu ia vender peças o 
resto da vida e aqui no banco eu sei que tem um futuro promissor pela frente. Resolvi arriscar”. (ADRIANO) 
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“Eu estava há 1 ano e 6 meses fora do mercado, por causa do bebê que eu tive. Considerei além do cargo, os 
benefícios, havia perdido a condição financeira, mas eu não queria mais trabalhar na área comercial porque eu já 
tinha trabalhado. Na GM eu tinha o vale refeição, mas não tinha o auxílio creche, o bebê ficava com a minha 
mãe. Primeiro eu busquei emprego que tinha creche dentro da empresa. Não achei. Daí comecei a olhar os 
benefícios, como eu já conhecia a rotina bancária, meu marido também é bancário, ai eu procurei o Santander”. 
(RENATA) 

 

 O planejamento da carreira foi um ponto em comum das entrevistas, como em banco 

existem muitos cargos, o planejar ou sonhar com uma posição melhor faz parte do dia-a-dia.   

E você planeja a sua carreira? “Olha, Cesar, eu inclusive estou fazendo curso de idiomas, eu sei que tem 
oportunidades aqui no banco para futuros diretivos, tem algumas oportunidades legais no banco, eu estou 
focando nisto na verdade. Estou fazendo idiomas, estou fazendo inglês, fiz francês, fiz espanhol e um pouco de 
alemão, estou focando nisso e no crescimento dentro da empresa. Apesar de ter feito administração com ênfase 
em comércio exterior. Mas é uma multinacional e eu estou focando nisso”. (MARCEL) 

“Sim, sempre faço assim ó, de dois em dois anos eu marco para estar em um outro lugar. Eu tenho dois anos prá 
mostrar que eu mereço aquele lugar, que fiz bem a função, após isso a gente merece uma promoção”. 
(TATIANE) 

“Eu penso em crescimento dentro do banco, virar um gerente de negócios, um cargo maior. Eu estou a 1 ano no 
caixa, não tenho muito tempo de banco, estou tentando aprender o máximo possível para mudar e ter uma 
carreira melhor. Você trabalha no caixa, quais serão os próximos passos na sua carreira? Primeiro sair da área de 
atendimento e ir para área comercial como assistente, porque dá para desenvolver melhor e pelo financeiro 
mesmo. Você consegue fazer negócios com as pessoas e ganhar mais dinheiro”. (BRUNO) 

“Sim, como objetivo inicial eu coloquei que queria ser presidente do banco. Eu primeiro queria entrar no banco. 
Até falei com a entrevistadora que eu queria chegar à superintendência, quando chegar lá, eu traço novo plano, 
não é fácil, nem em pouco tempo, eu quero passar por todos os cargos, porque sei que agrega conhecimentos”. 
(ELISA) 

“Eu planejo. A gente vê no próprio Santander, desde o tempo que eu comecei até agora, a minha efetivação 
demorou um pouco, mas eu fiquei muito pouco tempo como caixa. Já consegui a vaga para coordenador e existe 
o plano de gestão de carreira no próprio sistema e eu ficava me inscrevendo, então o banco dá as possibilidades 
desde que você se adéqüe ao perfil dos cargos fazendo cursos, pós-graduação. Várias vagas a gente acaba se 
inscrevendo, faz entrevistas, faz alguma coisa. O banco dá oportunidade para crescimento”. (LEANDRO) 

“Sim, com certeza. Desde quando eu entrei no banco minha intenção sempre foi lidar com pessoas, como gestora 
A+, no RH, com a área de treinamento. Hoje eu encaminho os meus cursos para a área de RH, mas ainda não fiz 
a minha pós-graduação”. (RENATA) 

 

 Para reafirmar o planejamento buscamos levantar a questão de onde o entrevistado 

pretende estar daqui a 10 anos e com isto também buscar uma reflexão do que é tempo de 

carreira para os bancários. Podemos concluir que 10 anos é muito tempo para a atual geração. 
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Onde você imagina que vai estar daqui a 10 anos? “- 10 anos! Em alguma área do banco, porque 10 anos é muito 
tempo, daqui a 5 anos, como gerente pessoa jurídica ou gerente geral, não sei, mas vou fazer carreira no banco. 
A minha expectativa é muito boa, porque entrei em 2006, como estagiário, fui caixa, agora sou gerente, eu 
consegui chegar. Quero ser gerente geral pelo ao menos daqui a 5 anos. Pelo menos gerente business daqui a 2 
anos”. (ADRIANO) 

“Daqui a 10 anos, ou um gerente de negócios de uma grande agência ou até mais do que isso... Na diretoria. 
Estou com 20, com 30 anos já estarei com uma boa média de idade para assumir um bom cargo. Para ser diretor 
talvez não, mas um gerente de uma grande agência é possível. É uma boa idade. 10 anos de banco dá uma boa 
bagagem”. (BRUNO) 

“Um superintendente de rede. Acho que é bastante tempo. Acho que em 5 anos já dá. No ano que vem já penso 
em mudar de coordenador para gerente de atendimento ou uma migração para a área comercial”. (LEANDRO) 

“Daqui a 10 anos eu tenho que estar no RH, dentro do banco. O RH tem uma importância enorme porque a força 
do trabalho vem das pessoas né? Então quando você fala do banco, você fala de pessoas. Então tem que ter 
pessoas bem alinhadas, motivadas, senão a coisa não anda”. (RENATA) 

 Passamos agora para um ponto da entrevista onde questionamos se o entrevistado 

reconhecia algum esforço do banco para manter os seus melhores talentos. Como o banco que 

serviu de base para esta pesquisa esta passando por uma profunda transformação, este 

sentimento ficou patente nas respostas dos entrevistados. 

Você reconhece algum esforço da empresa em te manter na empresa? “Não sei se agora estou sentindo mais isso, 
ou não era tão divulgado, mas com a integração a cultura organizacional do Banco Real esta passando para cá ou 
agora esta expondo mais para os funcionários. Não sei direito o que esta acontecendo, mas agora eu estou 
sentindo mais preocupação em relação a isso. Estou sentindo que o emprego está mais próximo”. (MARCEL) 

“Antes não, o banco não ligava prá mim. Aí terminou o meu primeiro SPP (avaliação interna) eu tive um retorno 
positivo. O RH do banco me ligou e falou para onde você quer ir? Qual região? O banco me deu um retorno. Eu 
me senti uma pessoa bem poderosa. Eu vi que brilhou uma luz no fundo do túnel, tava tudo escuro, nossa o 
banco lembrou de mim, só do RH me ligar, dizer que viu a minha avaliação foi muito bom. Antes eu pedia para 
trocar de agência e ninguém me ouvia. Hoje eu sei que o banco vai cuidar do meu futuro. Antes eu era só um 
número, depois tudo mudou. Eu venho trabalhar muito mais motivada. Antes eu não tinha esperança de ser 
transferida. Depois do reconhecimento eu sei o que posso ser e que depende 95% da Tatiane, não do Santander, 
porque ele tá me dando as ferramentas agora, meu inglês é bom, espanhol bom, fiz uma graduação de nível 
superior boa, porque que não vai dar certo?”(TATIANE) 

“Faz sim. Eu, por exemplo, recebo auxílio pra faculdade, o banco me ajuda com uma bolsa e também tenho 
apoio para o plano de carreira. A gestora pergunta se eu quero ficar no banco, se eu preciso de apoio”. (BRUNO) 

“Eu tenho visto muita gente sendo promovida, isso é muito bom. O Edno, por exemplo, saiu da área 
administrativa para business. Uma caixa que foi minha funcionária foi promovida a coordenadora. Tem mais 
vagas na agência então no quesito profissional de reconhecimento profissional o pessoal esta mais um pouco 
engajado, porque tem mais oportunidades. Esta acontecendo perto da gente. A pessoa que trabalhou comigo foi 
promovida, então dá um negócio a mais, então eu também posso! Então o pessoal vendo a mudança e a 
oportunidade batendo ali do lado batendo na porta, dá uma animada”. (LEANDRO) 
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“Sim, sim, agora de 1 ano para cá sim. Houve uma mudança depois que comprou o Real. Eu comecei como 
estagiário, fui pro caixa porque na época não tinha vaga para gerente comercial. Eu sempre gostei da área 
comercial, então comecei a correr atrás procurando saber o que tinha que fazer. Então descobri que eu tinha que 
ter o certificado da ANBID, conhecer melhor o mercado, então corri atrás. E também comecei a ajudar o pessoal 
do comercial daqui do caixa até que surgiu a vaga”. (ADRIANO) 

“Sim, sinto isso através dos meus próprios chefes. Pela confiança que me depositam. Sou caixa, mas estou 
exercendo a função de coordenadora desde fevereiro. Andei 2 anos desanimada, pois fiquei no mesmo cargo e 
ninguém olhava para mim. Porém não perdi a confiança, pois estou aqui. Fiquei na agência Jabaquara um 
tempão, vim para a agência Paulista e aqui acendeu minha chama. Os meus superiores me passaram mais 
confiança e me incentivaram”. (SHEILA) 

 Os benefícios da categoria bancária apareceram em diversas respostas, mas o mais 

citado foi a Bolsa Auxílio-Estudo. O investimento no estudo do funcionário é 

reconhecidamente um fator de retenção na categoria. Os vale transporte e alimentação são 

vistos como direitos aos quais todos têm acesso. No entanto, ter um apoio para estudar é um 

grande diferencial. Veja algumas das respostas: 

Fale dos benefícios que te atrai para trabalhar no banco? “Um muito bom foi a bolsa dos 50% para pagar a 
faculdade. Eu pago R$700,00 e recebo R$ 330,00 por mês de reembolso é excelente. Isso fez você gostar mais 
do banco? Não, gostar não, mas eu acho que motiva mais. Mostra que a empresa esta interessada no seu bem 
estar. Eu ia me formar de qualquer jeito, com o reembolso ou não do banco, mas pensando nas outras pessoas 
que se privam de outras coisas para pagar a faculdade é muito legal”. (ELISA) 

“O incentivo para fazer academia, a integração com o pessoal da própria agência, a própria previdência que 
agora o banco entra com parte. As mudanças que estão acontecendo agora mudam muita coisa. A percepção de 
que eu sou mais um número dentro da instituição, acaba mudando um pouco com estes novos benefícios. Mas 
houve algum aumento de salário entre estes novos benefícios? Não, mas a gente conta o benefício. Eu acabei de 
casar recentemente, está fazendo diferença. Por exemplo, o mercado hoje em dia, o vale alimentação é de quase 
700 reais, faz uma diferença enorme. Porque se eu tivesse que colocar do bolso. Sempre teve o vale transporte, 
vale alimentação, isso todo o mundo tem, mas agora junto com a qualidade de vida, o futebol, a academia. Não 
sei se vai pegar todos os benefícios do Real, mas, por exemplo, quem é mãe o auxílio creche eu acho que isso 
conta muito. A previdência, o seguro de vida agora deu uma mudada o mesmo valor que agente paga e o prêmio 
líquido é muito maior”. (LEANDRO) 

Como é esta questão da bolsa para pagar a faculdade? “Então, eu tinha uns amigos do banco que já tinham 
recebido este benefício no ano passado. Eu me inscrevi no começo do ano, demoraram um pouco, mas no mês 
passado eles me creditaram o valor do 1º semestre e agora vão me pagar mês a mês a partir de julho. O banco 
paga até 50% da mensalidade no limite de R$ 330,00. O que você achou disso? Ótimo, isso foi um grande 
estímulo, mostra que a empresa esta investindo no seu futuro, na sua educação. A empresa mostrou preocupação 
com o meu futuro, ela me quer graduado para que eu possa exercer uma função dentro do banco”. (BRUNO) 
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 Buscamos os motivos que levariam o entrevistado a trocar de emprego, quais seriam 

as razões para uma troca de empresa. A questão salarial sempre aparece num primeiro 

momento. Aprofundando a questão, vimos que o salário é importante, mas não o fator 

principal. Neste momento a marca da empresa ou como ela é percebida no mercado, o 

tamanho e as oportunidades de crescimento falam muito mais alto.  

O que te faria trocar de emprego? “Sei lá, acho que seria a situação financeira mesmo. Até porque o sistema 
bancário em si é uma coisa mais ou menos parecida. A gente comentava na faculdade que quem trabalha no 
Santander, trabalha em qualquer outro banco. O nosso sistema, isto pelo que eu vejo, é um dos melhores, senão o 
melhor, para trabalhar em caixa e na retaguarda. As oportunidades aqui são boas, mas o que me tiraria do banco 
hoje seria uma proposta financeira melhor. O que seria uma proposta financeira melhor? Eu posso sair daqui 
para ganhar mais 50% e acabar insatisfeito profissionalmente, acaba ficando aquém daquilo que eu sou capaz. 
Então além da situação financeira, um novo desafio, uma realização profissional. Eu também tenho conversado 
com a minha esposa sobre a questão da qualidade de vida. Eu acho que o Santander está um pouquinho, não, um 
pocão aquém de outros bancos como o Real em relação à qualidade de vida. Eu preciso de mais tempo para mim. 
Embora o Santander esteja pegando o que vem do Real, ainda falta muita coisa”. (LEANDRO) 

“No momento acho que em relação a dinheiro. Se eu te oferecesse 50% de aumento para você mudar de 
emprego, o que você acha? Não trocaria porque já construí esta historia aqui, então eu acho que não 
compensaria. Se você tivesse uma oferta de 50% de aumento você trocaria? 50% não. Eu trocaria por 4 mil. Isso 
é mais de 100% de aumento. Abaixo deste valor você não trocaria? Aí ia depender muito do que fosse a 
oportunidade. Eu não trocaria somente pelo dinheiro, por exemplo, pode ter um de 4 mil, só que eu vejo que lá 
eu ficaria 5 ou 6 anos com o mesmo salário ou se for uma coisa que eu não goste, que não dê retorno pessoal. Eu 
também poderia ficar vinculado a este salário por muito tempo. Eu vejo sempre a minha linha profissional, o 
crescimento que eu posso ter. Às vezes eu nego esta oportunidade, mas daqui a pouco, daqui a dois anos, eu 
posso estar ganhando 5 ou 6 mil”. (MARCEL) 

“Tipo assim, começa na valorização do funcionário, eu tô vendo que o banco tá começando a fazer isso. Investir 
mais no desenvolvimento profissional. Dar mais cursos com ferramentas mais eficientes. Igual a pós que o 
Santander tá pagando agora, 50% ele paga para quem é N20 ou acima disso, é o gerente preferencial prá cima. 
Sou gerente clássica aqui hoje. Eu quero fazer uma pós, então eu sei que para a Tatiane fazer uma pós, ela vai ter 
que chegar a gerente preferencial. Eu acho que já mereço uma pós-graduação, mas a regra ainda não me atinge. 
Então quer dizer, se houver outra proposta, se chegar uma outra proposta com a oportunidade de uma pós eu com 
certeza vou pensar bastante, afinal é a  minha carreira”. (TATIANE) 

“Você teria que me oferecer um plano de carreira melhor que esse. Um plano que não só o hoje, por exemplo, eu 
ganho 1X você me dá 3X, isso hoje é vantajoso só que eu vou olhar para frente. Daqui a 5 anos esta nova 
empresa tem um plano para mim? Se eu for bem daqui a 5 anos, eu vou ter promoções ou ganhar muito mais do 
que os 3X. Se a proposta não for assim, sinto muito, hoje pode ser uma coisa boa, mas no futuro não. Aqui vejo 
que se eu for bem, se eu fizer além do esperado, eu posso ter este tipo de reconhecimento. Se na outra empresa 
eu for ter este tipo de reconhecimento quem sabe, senão, não é negócio para mim. Não adianta ter só dinheiro, 
dinheiro é bom, é legal, agora você precisa pensar um pouquinho para frente. Não só no momento agora. E se for 
uma proposta de outro banco, igual a este, no valor de 2X? Se vier junto com uma proposta que fale: Se você 
merecer, não precisa ser promessa, eu não quero uma promessa, eu quero que me mostrem que se eu fizer por 
merecer eu vou ter como chegar aonde eu quero ou ter uma promoção no outro banco. Dependendo da proposta, 
se ela for boa, se eu achar que é um bom negócio eu vou para o outro banco sim”. (BRUNO)  
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“Oportunidade de crescimento profissional, salário e gostar do que faz. Acho que de banco para banco eu não 
iria para outro não, porque o Santander é seguro, está crescendo, acho que não compensa. Acho que teria que ser 
um banco que mostrasse muita segurança, porque pra mudar de banco e daqui a 1 ano estar desempregada. Acho 
que o Santander é mais forte, mais seguro. O que seria mais relevante para você sair do banco? Teriam outras 
coisas mais relevantes, para mim o mais importante é o crescimento profissional, não sairia para ganhar até 5 
vezes mais sabendo que eu vou ficar no mesmo lugar, desde quando entrar até aposentar. Não vale a pena”. 
(ELISA) 

O que te faria mudar de empresa? “Proposta tentadora, como salário um pouco maior e alguns benefícios  que no 
Santander não tenho, ou talvez mais perto da minha casa. Porque moro perto do Butantã e Taboão da Serra é 
longe daqui. Se eu te fizesse uma proposta de 50% de aumento para trocar de emprego, o que você faria? Várias 
coisas, depende. Agora se falar em R$ 1.000,00 a mais, eu ia pensar bem, agora se fosse para ganhar R$ 
3.000,00 a mais com os mesmos benéficos daqui, aí sim eu mudaria”. (ADRIANO) 

“Eu iria pesquisar a empresa e se me passasse a confiança e estabilidade e se fosse grande como o Santander, aí 
sim eu mudaria. Estou no Santander há muito tempo vi várias etapas de crescimento e evoluções, para eu sair 
tenho que estar bem resolvida. Se te oferecessem 100% de aumento? Hoje em dia é muito complicado trocar de 
banco. Vejo banco comprando banco, achando que era banco grande e, no entanto foi comprado pelo Santander, 
como o Real. Vi vários colegas saindo da casa e quiseram voltar, não se deram bem. É difícil sair do Santander, e 
ir para outro banco, pois o Santander passa confiança, seriedade, estabilidade”. (SHEILA) 

 Sobre a questão salarial, buscamos entender se o funcionário percebe que o seu salário 

é compatível ou não com a função. Não podemos dizer que os bancários entrevistados estão 

plenamente satisfeitos com a sua remuneração, mas percebemos que há um entendimento do 

valor da função exercida em relação ao mercado. 

Você acha que o seu salário é compatível com a sua função? “Acho defasado em relação ao mercado pelo que 
tenho conhecimento, tenho vários amigos no Bradesco, Itaú e Citibank e eles ganham mais do que eu com a 
mesma função”. (ADRIANO) 

“Comparando o salário inicial aos outros bancos acho que está um pouco menos que alguns bancos, mas não é o 
pior. Está no meio, um pouco aquém de alguns e além de outros. Eu acho que está bem pago em relação ao 
mercado”. (LEANDRO) 

“Pelo que eu vejo por fora, assim no mercado - eu até tenho parentes que trabalham em outros bancos - é uma 
média boa de salário. Minha namorada trabalha em outro banco, ela é caixa também, a gente ganha até um 
pouquinho a mais do que eles, pouca coisa, mas eu acho que condiz com a função. Se tivesse um aumentinho 
seria bom né!”(BRUNO) 

“Então. Dinheiro é bom, é bom. Hoje se você comparar, tudo bem. Mas eu tenho 21 anos sou gerente clássico. 
Eu falo assim, meu salário é bom sim. Mas se você começa a comparar não tá bom. Me sinto satisfeita com o 
salário, porque salário não é tudo prá mim. É o que eu falo. Hoje o banco me paga X com isso eu pago as minhas 
contas, tudo certinho e eu posso investir no meu estudo. Mas no futuro é pouco. Se falar assim, você quer 
aumento de salário ou que o banco pague os seus estudos? Então eu acho que seria bem melhor pagar os estudos. 
Até porque o banco vai ter um profissional mais capacitado em relação ao mercado, em relação a sua função 
hoje e dentro do mercado a gente tem que ter um aumento que é normal. Aumento é sempre bom, mas ele é bom 
prá hoje, mas ele pode não ser lá prá frente. Porque hoje eu fico contente, amanhã posso não estar contente”. 
(TATIANE) 
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 Sobre a questão da marca, do orgulho de se trabalhar no banco, tivemos um ponto em 

comum em nossas entrevistas. A marca e o orgulho de se trabalhar no banco é um fator 

preponderante para se continuar na empresa. 

Você tem orgulho de trabalhar no banco? “Sim. Eu nunca falo que trabalho no banco, eu falo sempre que 
trabalho no Santander. É um bom emprego e uma grande empresa para você trabalhar. Eu vejo pelos meus 
amigos da faculdade, alguns estão em bons empregos, mas a maioria não. Estão em empresas pequenas, às vezes 
em bons cargos, mas a empresa é pequena”. (BRUNO) 

“Sinto orgulho em trabalhar no banco. Gosto. Às vezes fico de saco cheio, mas é normal. Eu falo pra todo 
mundo onde trabalho, indico, falo para mandar currículo, as pessoas que estão de fora querem entrar. Às vezes o 
salário que a pessoa ganha é maior do que no banco, mas eles querem entrar, é legal. Acho também que o nome 
do banco é muito bom, tem status e é bom para o crescimento profissional”. (ELISA) 

“O Santander antes era visto pior, principalmente em relação às reclamações, mas hoje tá melhor. Era mau visto, 
porém hoje ele foi mudando e hoje, não sei se é o Bradesco, que encabeça as reclamações no Banco Central. 
Mudou muita coisa. Até em relação aos amigos, até mesmo aos familiares, tem uma pontinha de inveja, eu 
trabalho no Santander. Acabo me orgulhando e reconhecendo que o Santander é uma marca muito forte. 
Comprou o Banespa, comprou o Real, patrocina a Libertadores, então eu tenho orgulho. Para mim conta muito 
isso. Se eu for sair do banco tenho que ir para outra empresa igual ou maior. Porque sair do Santander e ir para o 
banco da esquina, dá aquela, pode até estar perto de casa, com os mesmo benefícios, mas dá aquela coisa. Pelo 
menos eu, eu encho a boca para falar que trabalho no Santander, trabalho na Avenida Paulista, eu me sinto bem 
com isso”. (LEANDRO) 

“Agora em relação aos amigos de balada, eu me sinto privilegiado em questão a eles. Porque estou num lugar 
que tenho expectativas de crescimento, num lugar que gosto, cheio de desafios, com coisas boas e ruins, mas que 
dá para ir levando. Trabalho numa empresa hoje com respeito de mercado, ela foi a única que apareceu no 
mercado com crescimento. Tá comprando vários bancos, minha perspectiva é boa, agora, tá com plano de 
carreira, vários espaços, tá pensando mais no funcionário, tem academia, plano medico, previdência”. 
(ADRIANO) 

“Eu achava o banco totalmente frio, depois que comprou o Real isso mudou. Ele fala de pessoas, de 
oportunidades, eu tenho orgulho do Santander e de pertencer ao banco”. (RENATA) 

“Sim, eu tenho orgulho. Eu amo o Santander, é a minha vida, eu já sofri bastante, pela distância, falta de 
reconhecimento, mas hoje eu posso falar bem do banco”. (TATIANE) 

 

 Um ponto muito relevante desta pesquisa, foi que quando questionados se já tinham 

recebido alguma proposta para trocar de emprego há pelo menos um ano, todos os 

entrevistados afirmaram que tinham recebido algum tipo de proposta. Os motivos da não 

aceitação das propostas foram diversos, mas podemos resumir em um misto de falta de 
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oportunidades e crescimento na carreira ofertada, bem como no tamanho da empresa que fazia 

a proposta. Neste quesito a marca da empresa conta muito.  

Você já teve alguma proposta para trocar de banco? “De banco não, de outro emprego sim. Fui chamado por 
uma empresa, na minha área de publicidade e propaganda, para ser propagandista de remédio. É uma área que eu 
gosto também, me chamaram para a entrevista. Só é o que eu te disse, eu pesquisei sobre a empresa e não era 
aquilo que eu queria, não era uma empresa tão grande que me proporcionasse uma carreira tão grande como eu 
posso conseguir aqui no banco. A proposta financeira era melhor? Não, era praticamente igual. Eles pagam 
alguma coisa como combustível que ficaria um pouco a mais do que eu ganho, mas eu também gastaria mais, ia 
dar no final praticamente a mesma coisa. Não era tanto a diferença. Mas o projeto não era na sua área de 
publicidade e propaganda? Era, mas a empresa não era tão vistosa como o banco”. (BRUNO) 

“Sim, eu tive. Eu tive uma proposta agora, inclusive foi recente, tem dois meses, para trabalhar na minha área, 
comércio exterior. Bem interessante, para trabalhar numa multinacional, da Escócia, tem uma filial aqui em São 
Paulo, exportação para a América do Sul. Só que não tinha certeza de contratação, iriam contratar por três meses. 
Depois não sabia se renovava o contrato, o salário era praticamente a mesma coisa daqui, um pouco maior. A 
empresa era do mesmo porte? Ela é líder mundial em compressores e ventiladores industriais, ela movimenta 
bastante. Então você teve uma proposta de mais de 50% de aumento, numa empresa líder, num segmento que 
você estudou e você não topou? Exatamente. Foi pelo pouco período oferecido, eram só 3 meses, podia não 
renovar, faltou a segurança de ficar na empresa. Não tinha a garantia de longo prazo”. (MARCEL) 

“Neste último ano já, não foi atraente, foi pra ir para outra empresa de Call Center, mas o salário era a mesma 
coisa, sei que não me atraiu. Eu já trabalhei em Call Center e sei que uma hora a coisa pára. Eu gosto mais do 
que faço hoje, do que eu fazia numa terceirizada, sei que lá não tem perspectiva. Largar o Santander para ir para 
outra empresa, só se for muito grande e forte. O banco esta mudando muito, na parte de cuidar das pessoas, não é 
hora de sair, arriscar em uma empresa que esta abaixo do banco”. (ELISA) 

 “Sim, mas não quis ir. Lembra do que eu te falei no início, a questão do meu bebê. Eu demorei a encontrar uma 
empresa que me desse suporte para a criação do meu bebê. E o salário também não compensava. Hoje tenho os 
benefícios que todo o bancário tem, mas o auxílio creche para mim é o mais importante. A empresa que me 
convidou não tinha o auxílio. Agora tem uma coisa, se eu tivesse uma proposta com melhoria de salário e numa 
função de RH, se fosse pra treinamento, eu sairia com certeza. Eu tenho conversado muito com o meu marido 
sobre isso. É lógico que a gente tem as contas para pagar, mas ele sempre fala que se eu quiser sair para uma 
outra função, que seja o treinamento, mesmo que eu ganhe um pouco a menos eu devo ir, porque  assim eu serei 
mais feliz. Na minha vida pessoal eu sou realizada, mas no profissional ainda falta”. (RENATA) 

“Já. Mas não valia a pena. O salário não valia à pena. Eu iria sair de uma instituição como o Santander que conta 
muita coisa, tem renome para trabalhar. Era uma multinacional que fabrica cinto de segurança, com salário e 
benefícios quase que equivalentes, mas na minha concepção, era até mais perto da minha residência, mas não ia 
ser uma troca boa, seria na área administrativa com coisa mais fácil, menos trabalho. Eu levei em conta em 
trabalhar na instituição Santander. Eu conto muito isso, eu tô trabalhando no Santander, um banco conhecido e 
eu estou na avenida paulista, no centro financeiro de São Paulo. Lá na outra empresa eu ia parar naquilo, ia 
estagnar. Não tinha plano de carreira e não tinha a possibilidade de em 10 anos eu estar na diretoria da empresa 
por exemplo. Não tinha como crescer, você vai trabalhar nisso e vai se aposentar nisso. Aqui a gente ta aqui hoje 
e amanha você não sabe onde vai estar, sei lá, pode estar numa posição melhor”. (LEANDRO) 
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 Estes foram os pontos em síntese que retiramos de nossas entrevistas. No próximo 

capítulo iremos para as nossas considerações finais. Iremos mostrar a nossa conclusão, se 

nossas hipóteses estavam corretas, qual a contribuição que este estudo pode trazer para o tema 

de Retenção de Talentos no Varejo Bancário e veremos também algumas sugestões para 

futuras pesquisas. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho surgiu há alguns anos apenas na nossa curiosidade e na observação de 

alguns fatos presenciados no dia-a-dia do exercício da profissão de bancário. Após mais de 20 

anos atuando em instituição financeira, os fatos e as mudanças ocorridas neste segmento de 

mercado passaram a fazer parte de nossas vidas, sendo assim, começamos a questionar o que 

estaria acontecendo com o trabalhador bancário e como seria o futuro desta profissão. 

 Para entendermos o que estava acontecendo, era necessário buscar, em um estudo 

científico, as informações que nos dessem o embasamento teórico suficiente para suportar o 

que observávamos e o que ocorria com o trabalhador bancário. 

 O que começou como uma curiosidade virou uma percepção de que alguma coisa não 

ia bem. Uma carreira que no passado foi muito valorizada - era considerada e reconhecida 

como boa - já não tinha mais o mesmo apelo. Ao necessitarmos de contratar novos 

funcionários, começamos a ter um pouco mais de dificuldade para encontrar o candidato 

ideal. Sempre tínhamos candidatos, mas cada vez era mais difícil encontrar o que de fato 

queríamos. Como ainda era uma percepção sem nenhum valor científico, poderíamos estar 
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diante de duas realidades. Ou havia diminuído a quantidade de candidatos pelo crescimento 

de outras carreiras, ou a carreira do bancário não era mais tão atrativa como no passado. 

 Esta percepção de que começava a ficar mais difícil a contratação, passou a chamar 

mais a atenção devido à rotatividade no número de funcionários. O seguinte cenário se 

apresentava: era mais difícil encontrar a pessoa certa para a função e, muitas vezes, ao 

conseguir, a rotatividade nos fazia retornar a questão anterior, ou seja, voltar ao processo de 

contratação. 

 Desta situação vivenciada no dia-a-dia surgiu esta dissertação; precisávamos entender 

e compreender melhor as necessidades e expectativas do novo funcionário bancário e porque 

ele ficava ou não no banco. Entendemos, então, que o estudo da retenção de talentos no varejo 

bancário poderia nos ajudar a responder essas questões. 

 Tomamos duas decisões iniciais para a realização deste trabalho, que se mantiveram 

até o final, e são logicamente interligadas. Primeiro não queríamos a visão do banco 

simplesmente; não queríamos focar num estudo de caso onde mostraríamos como são os 

programas e projetos do banco para reter os seus melhores talentos. A segunda decisão foi que 

a visão do que é retenção de talentos teria que vir dos funcionários; teríamos que buscar o 

porquê de ficar ou não no banco, pelo ponto de vista do bancário. 

 Esta decisão de buscar a visão dos funcionários nos levou a aumentar a complexidade 

do trabalho. Como iríamos sistematizar uma categoria tão ampla e com tantos funcionários? 

Buscamos, então, na literatura uma metodologia que abarcasse o que estávamos procurando e 

encontramos na metodologia da observação participante, defendida por SELLTIZ et al (1987), 

o caminho para a nossa pesquisa. 
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 Ao iniciar nossos estudos, alguns dados e fatos fortaleceram as nossas decisões 

iniciais. O mercado de trabalho bancário tinha saído de 750 mil bancários em 1990 para cerca 

de 420 mil em 2005, conforme pesquisa do DIEESE (2007). Os bancos que estavam em 

número de 192 em 2000, em 2007 passaram para 156, conforme a FEBRABAN (2007). O 

DIEESE (2007) também nos mostrou que o salário dos bancários sofreu uma variação de 

cerca de 60% entre 2001 e 2007, enquanto o salário mínino no Brasil cresceu 111%. Os 

estudos de SHEIN (1993) apresentaram como as pessoas pensam e planejam o seu futuro, e a 

importância de uma cultura organizacional nas empresas.  

 Não poderíamos deixar de verificar também as mudanças no mercado de trabalho 

brasileiro, e principalmente a do setor bancário ocorrida nos últimos 10 anos. O intenso 

processo de informatização e o aporte de novas tecnologias são uma realidade que também 

influenciaram a nova carreira do bancário. Somado a tudo isso, tínhamos a questão da geração 

atual dos jovens, que já não mantinha os mesmos valores e projetos das precedentes. 

 Além de todas estas questões, um dado em especial reafirmou a nossa convicção de 

realizar um trabalho focado na visão do empregado: Em 2008, no banco que nos serviu de 

base para esta pesquisa, saíram 8.449 funcionários, a pedido pessoal ou por decisão do banco; 

neste ponto poderíamos levantar questões como a qualificação da mão de obra, ou mesmo as 

mudanças estruturais ocorridas no referido banco, mas um dado adicional nos fez seguir em 

frente: Neste mesmo ano de 2008, este mesmo banco realizou 6.572 contratações de novos 

funcionários. Então não poderíamos simplificar esta questão às mudanças estruturais, afinal, 

este banco necessitou recontratar mais de 6 mil pessoas. Diminuiu, sim, cerca de 2 mil vagas, 

mas não podemos afirmar que foi apenas mais um plano de enxugamento de quadro de 

pessoal, ou reorganização administrativa. Podemos inferir também que o custo de se demitir 8 

mil pessoas e contratar outras 6 mil não pode ser desprezado por qualquer empresa capitalista. 
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Com estes dados de uma rotatividade de 15,9% - todos extraídos do Relatório Anual 2008 do 

Banco Santander - uma só convicção nos tomou: era a de estudar os motivos que levam estes 

novos funcionários a permanecer ou sair do banco. 

 Acrescentando às questões próprias do segmento bancário, verificamos também uma 

mudança significativa na postura do cliente de banco. Não podemos deixar de comentar que o 

cliente bancário dos anos 90 não é mais o mesmo dos anos 2000. Muitas mudanças acorreram 

no mercado consumidor brasileiro, mas, no nosso entendimento, a criação do código de 

defesa do consumidor está na base desta transformação. Com um cliente mais atento e 

exigente, o relacionamento do banco com este tomador de serviços passa por uma melhoria na 

qualificação de seus funcionários. Mesmo com um moderno sistema de informatização, não 

podemos deixar de lembrar que os bancos são prestadores de serviços que, em sua essência, 

prevêem o contato do cliente com o mesmo. A informatização eliminou várias etapas do 

serviço bancário e transformou em commodity alguns atendimentos. Sendo assim a 

diferenciação entre os bancos passa a ser não o produto final, mas sim o relacionamento que 

este mantém com os seus clientes. 

 Outra constatação importante quanto ao atendimento bancário é que a concentração no 

sistema, pela diminuição do número de bancos, pode parecer benéfica para os banqueiros, 

uma vez que os 20 maiores bancos possuíam, em 2006, cerca de 86% dos ativos bancários, 

segundo o Banco Central do Brasil. No nosso entendimento, esta concentração apresenta uma 

nova realidade para os bancos que atuam no Brasil. Se temos os produtos bancários muito 

parecidos, bem similares e poucos competidores a diferença com certeza estará no 

relacionamento dos funcionários do banco com o cliente. Este relacionamento será muito 

beneficiado pela imagem da instituição, mas o atendimento ‘na ponta’ da agência bancária 

continuará a ser muito relevante para o cliente. 
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 Nossa pesquisa nos permitiu concluir alguns aspectos que levam a compreensão do 

que ocorre no segmento do varejo bancário. Um primeiro ponto que ficou evidente é que não 

há uma preparação especifica para a entrada na carreira bancária, na maioria das vezes o 

funcionário busca esta carreira simplesmente por indicação de amigos ou pela necessidade de 

se fazer um estágio quando se esta cursando o ensino superior. Para a escolha de onde fazer 

este estágio, fica patente que a marca da instituição, ou como ela é reconhecida no mercado é 

um fator decisivo para esta escolha. Neste aspecto os bancos possuem um forte apelo de 

atração entre os jovens, a imagem de que nos bancos a carreira possui boas oportunidades de 

crescimento é decisivo. Sendo assim, a busca de novos funcionários para os bancos ainda não 

se apresenta como um problema em si. Hoje existe uma maior quantidade de carreiras e 

funções concorrentes, mas foi verificado em nossa pesquisa que os bancos ainda possuem 

vantagens na atração dos jovens. Em diversas oportunidades, os funcionários reconheceram 

que receberam outras propostas, mas escolheram permanecer no banco muito em função do 

tamanho e do reconhecimento da imagem da instituição. 

 Quanto aos benefícios dos bancários de uma forma geral eles são importantes, mas não 

levam automaticamente a retenção uma vez que muitos deles como o vale alimentação e 

transporte, entre outros, são comuns a várias categorias. O benefício mais lembrado nas 

entrevistas são os referentes ao estímulo à formação e capacitação dos funcionários. Estes 

benefícios fazem sim a diferença numa política de retenção. O funcionário com até 5 anos na 

carreira reconhece que o banco está investindo na sua formação e isso é muito valorizado 

quando o funcionário recebe outra proposta para trocar de emprego. O interessante é que este 

benefício não é o de maior valor financeiro recebido pelos funcionários. No banco pesquisado 

ele corresponde a 50% da mensalidade da faculdade com limite de R$ 330,00 por mês. O 

Vale Alimentação chega a ser de R$ 700,00 por mês. Então o custo deste tipo de estímulo é 
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menor do que outros benefícios, mas é mais valorizado pelo funcionário. Não estamos aqui 

concluindo simplesmente pela troca de um benefício por outro, mas sim constatando que para 

uma política de retenção de talentos o estímulo a formação é proporcionalmente mais barato e 

possui um poder de atração maior. Quando o entrevistado era questionado sobre o que a 

empresa fazia para mantê-lo, o benefício da Bolsa Estudo sempre era citado. 

 Uma observação importante para a atenção dos bancos é o momento da contratação de 

seus novos funcionários. Uma boa política de retenção de talentos começa necessariamente na 

hora da contratação. Não adianta ter somente uma marca reconhecida e bons benefícios. Tem 

que se pensar que a carreira bancária é pautada, como todas as outras, por certo nível salarial. 

Vimos em nossa pesquisa, que os funcionários reconhecem que o seu salário é condizente 

com a sua função, mas isso não quer dizer que não querem aumento de salário. Na visão 

destes jovens é até aceitável um salário abaixo ou igual ao concorrente, desde que este salário 

venha acompanhado de uma perspectiva de futuro. Então para uma política de retenção é 

muito importante observar o estágio atual do candidato, em qual ponto ele está no 

desenvolvimento de sua carreira. Esta observação é muito relevante para que não se contrate 

um funcionário que logo pode se sentir frustrado se o mesmo estiver com as suas 

qualificações e ou pretensões acima do que uma carreira inicial em banco possa oferecer. O 

ideal para os bancos é continuar aproveitando a boa imagem que possuem, no fato de que na 

maioria das vezes o funcionário está em seu primeiro emprego, muitas vezes sem uma noção 

exata do que pretende para a sua carreira e contribuir de forma efetiva para a formação deste 

funcionário. Assim os bancos não cometem o erro de buscar funcionários altamente 

capacitados e oferecer uma função que pouco pode acrescentar a carreira deste jovem 

trabalhador. Esta equação entre as qualificações do candidato e as necessidades da função é 

questão primordial para uma boa política de retenção. 



95 

 

 Após a contratação, os bancos devem observar com muita atenção as qualificações dos 

funcionários, como falamos, mas principalmente planejar o desenvolvimento da carreira do 

novo contratado. Foi observado em nossa pesquisa que por ser uma carreira ampla, com 

várias possibilidades, e altamente dispersa, as oportunidades são naturais, e o bancário 

reconhece que tem vários caminhos para seguir. Então para que estas oportunidades sejam um 

fator de retenção é de suma importância que exista um canal de divulgação das oportunidades, 

com amplo acesso, para que o próprio funcionário encontre o seu caminho. Se voltarmos à 

questão dos 8 mil demitidos e dos 6 mil admitidos podemos imaginar a quantidade de 

oportunidades surgidas somente no ano de 2008. Portanto, planejar o desenvolvimento da 

carreira é fundamental. 

 O ponto principal de observação deste trabalho foi os motivos que levam os bancários 

a permanecer ou sair do banco. Uma informação marcante é que todos os entrevistados 

receberam ofertas para trocar de emprego, em suas curtas carreiras profissionais. Podemos 

entender que os funcionários de banco são assediados pela concorrência e por outras 

empresas, porque cultiva uma boa imagem profissional, este deve ser um tema para pesquisas 

futuras. Podemos também concluir que no caso de uma melhora do mercado de trabalho 

brasileiro, os bancos terão cada vez mais dificuldades para reter os seus talentos. Em nossa 

pesquisa ficou patente que hoje o funcionário do banco para sair para outro emprego pensa 

várias vezes antes da decisão. Quando é convidado, e não aceita, é muito em função das 

oportunidades que imagina ter no próprio banco. Conta muito a imagem e a marca da 

instituição, bem como uma boa visão do futuro. O funcionário bancário tem noção do valor do 

seu salário e somente será seduzido por uma boa oferta salarial, acompanhada por benefícios - 

que eles já entendem ser direitos - de outra grande empresa. A imagem da empresa que faz a 

proposta tem que ser no mínimo a mesma do banco onde o bancário trabalha. Agora tudo isso 
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tem que vir acompanhado de um plano de carreira. Nossa pesquisa ouviu pessoas com até 29 

anos de idade, que estão no momento de decisão do futuro pretendido, então para este 

contingente não basta ter somente uma proposta financeira ou bons benefícios ou uma boa 

imagem, tem que ter tudo isto junto com um cenário de boas perspectivas futuras. 

 No desenvolvimento deste trabalho diversas questões foram levantadas e devem ser 

objeto de estudos futuros para aprofundar a compreensão do tema de retenção de talentos no 

varejo bancário. Uma limitação deste estudo foi a concentração em uma única instituição 

financeira. Ampliar o escopo desta pesquisa para outras instituições, do mesmo porte, e com 

atuação no varejo bancário é um bom caminho. Realizar uma pesquisa por gênero e conhecer 

as razões das pessoas que pediram demissão, poderá trazer novas possibilidades para a 

formação de uma cultura de retenção de talentos. 
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Apêndice A - Lista da estrutura de tópicos abordados durante as entrevistas.   

 

 - Qual o motivo que te levou a escolher a carreira no segmento bancário? 

 - Como você planeja a sua carreira?  

 - Qual a sua expectativa dentro da empresa? 

 - Você reconhece algum esforço da empresa para manter os seus talentos. 

 - O que o faria manter ou trocar de emprego? 

 - O que é mais importante para você não trocar de empresa? 

 - O seu esforço é percebido? 

 - Você tem orgulho de trabalhar nesta empresa? 
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Apêndice B – Entrevistas Realizadas 

 

Entrevista nº 01 

Entrevistado: Tatiane Dutra 

Idade: 21 anos 

Tempo de Banco: 3 anos 

Função: Gerente de Negócios  Pessoa Física 

Como é que você entrou no Banco? Eu entrei no banco como estagiária no “Santander eu posso ajudar?” No 
atendimento eu fiquei 2 meses. Eu gostava, adorava, mas gostava mesmo de atender. Aí eu fui prá área 
comercial cobrir vaga de uma gerente que estava afastada. Fiquei lá 3 meses como exclusiva, porque eu era 
estagiária e fui ficando cada vez mais. Aí eu estudei para a Anbid, passei, virei assistente comercial. Fiquei 1 ano 
na USP, saí e fui para agência Taboão da Serra. Fiquei 1 ano e meio e vim pra cá como gerente de negócios. 
Então você entrou nesse trabalho assim, você escolheu o banco por quê? Na verdade foi assim, aos 16 anos foi o 
primeiro estágio no ramo bancário que foi na Caixa Econômica Federal. Eu tinha 16 anos apenas, meu primeiro 
estágio, não sabia como trabalhar e eu comecei a gostar de banco. Depois comecei a olhar, quando eu tinha 18 
anos, e eu tinha entrado na faculdade com 17 anos eu fiz vários cadastros no Real, no Itaú e no Santander. 
Quando fiz entrevista eu tinha 17 anos e aí não podia nem entrar. Aí, quando eu fiz 18, eles me chamaram. 

E como é que você vê a carreira bancária? Ah! Eu sonho muito, eu acho maravilhoso. O que mais te chama 
atenção na carreira bancária? O que mais me chama atenção são as oportunidades de carreira. Como estagiária, 
eu tinha 18 anos, hoje com 21 já sou uma gerente de negócios do Santander. Particularmente eu acho que posso 
ter uma carreira internacional. Meu objetivo é tentar um Futuro Diretivo. Meu sonho sempre foi trabalhar no 
exterior, más para isso eu preciso de estrutura e eu acho que o banco oferece isso pra gente com o programa 
Futuro Diretivo e é um banco global, né? Então quer dizer que você planeja sua carreira? Sim, sempre faço assim 
ó, de dois em dois anos eu marco para estar em um outro lugar.  Eu tenho dois anos prá mostrar que eu mereço 
aquele lugar, que fiz bem a função, após isso a gente merece uma promoção. 

Qual a sua expectativa dentro da empresa? Como é que tá a sua expectativa de futuro? Então eu tenho até 
fevereiro do ano que vem, eu quero fazer um balanço. Aí se eu ver que eu to legal, vou esperar mais 6 meses, aí 
vou conversar se mereço uma nova oportunidade, um novo desafio, que eu quero amadurecer pessoal e 
profissionalmente. 

Você vê que a empresa faz esforço prá te manter, reconhece o seu trabalho? Antes não, o banco não ligava prá 
mim. Quando eu era estagiária na agência Taboão da Serra e depois virei funcionária do banco, meu gerente 
regional dizia que me adorava, mas eu pedi para mudar de agência e ele não deixava, era muito longe. Aí 
terminou o meu primeiro SPP (avaliação interna) eu tive um retorno positivo. O RH do banco me ligou e falou 
para onde você quer ir? Qual região? O banco me deu um retorno. Eu me senti uma pessoa bem poderosa. 
Quanto tempo você demorou ter um reconhecimento? Até minha primeira avaliação funcional, quando completei 
um ano de assistente comercial teve a avaliação e eu só tive feedback bom. Eu falava assim: ah! Tudo bem. Só 
elogios! Após esta avaliação eu vi que não era só um número para o banco. Me ofereceram 3 oportunidades de 
agência, eu pude escolher pra onde ir. Um reconhecimento. Eu queria estudar meu inglês, meu espanhol, e não 
tinha tempo, era muito longe. Aí eu vi que o banco me deu atenção. Eu pude mudar de agência e ficar perto da 
minha casa. O reconhecimento prá você foi essencial? Sim foi essencial. Eu vi que brilhou uma luz no fundo do 
túnel, tava tudo escuro, nossa o banco lembrou de mim, só do RH me ligar, dizer que viu a minha avaliação foi 
muito bom. Antes eu pedia para trocar de agência e ninguém me ouvia. Hoje eu sei que o banco vai cuidar do 
meu futuro. Antes eu era só um número, depois tudo mudou. Eu venho trabalhar muito mais motivada. Antes eu 
não tinha esperança de ser transferida. Depois do reconhecimento eu sei o que posso ser e que depende 95% da 
Tatiane, não do Santander, porque ele tá me dando as ferramentas agora, meu inglês é bom, espanhol bom, fiz 
uma graduação de nível superior boa, porque que não vai dar certo? 
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Quais as ferramentas que você acha que o banco te põe à disposição prá você crescer? Então, assim ferramenta 
pro meu desenvolvimento a gente aprende no dia a dia. Eu acho que o banco, no RH de hoje, peca um pouco 
porque ele só dá curso via intranet, os Netcursos. Agora tinha que mudar o planejamento. Tinha que dar mais 
curso, principalmente presencial para a gente conhecer outras pessoas e trocar umas experiências, acho que seria 
mais produtivo. 

E você já pensou em sair do banco? Sim, duas vezes. No passado no Santander ainda não tinha tido 
oportunidade. Numa época eu falei prá o meu gerente geral, que até fevereiro eu ia sair do banco eu ia terminar a 
faculdade e podia sair. Aí ele me falou que eu devia esperar e tudo o mais, mas não me liberava para ir para mais 
perto de casa. Quando apareceu a oportunidade de poder vir prá outra agência tudo melhorou. Aqui ninguém me 
conhecia. Só que aqui, eu falei: gente eu não vou conhecer ninguém, mas eu vou construir tudo de novo. Vou 
começar de novo e o que me chamou mais atenção foi a qualidade de vida. Eu demorava 2 horas prá chegar na 
minha casa. Hoje eu demoro 25 minutos, 30 minutos no máximo prá chegar. Eu me prejudicava na faculdade 
sempre chegava atrasada. Para concluir o meu TCC eu tive que  pedir férias do banco prá fazer. Eu não 
conseguia tirar 30 dias de férias, hoje não. Hoje eu posso fazer até a minha academia. Posso fazer  inglês, vou 
começar minha pós-graduação. Qualidade de vida é assim com reconhecimento profissional também. Então quer 
dizer, prá você não trocar de emprego o que é necessário? Tipo assim começa na valorização do funcionário, eu 
tô vendo que o banco tá começando a fazer isso. Investir mais no desenvolvimento profissional. Dar mais cursos 
com ferramentas mais eficientes. Igual a pós que o Santander tá pagando agora, 50% ele paga para quem é N20 
ou acima disso, é o gerente preferencial  prá cima. Sou gerente clássica aqui hoje. Eu quero fazer uma pós, então 
eu sei que para a Tatiane fazer uma pós, ela vai ter que chegar a gerente preferencial. Eu acho que já mereço uma 
pós-graduação, mas a regra ainda não me atinge. Então quer dizer, se houver outra proposta, se chegar uma outra 
proposta com a oportunidade de uma pós eu com certeza vou pensar bastante, afinal é a  minha carreira. 

Você tem orgulho de trabalhar nessa empresa? Sim, eu tenho orgulho. Eu amo o Santander, é a minha vida, eu já 
sofri bastante, pela distância, falta de reconhecimento, mas hoje eu posso falar bem do banco. O que poderia te 
seduzir prá você ir para outra empresa? É como eu te falei, tem que me proporcionar e investir no meu estudo 
tem que dar oportunidade prá quem tá começando, que é a maioria. O salário é muito igual para a mesma função. 

Onde você se vê daqui a 10 anos? 10 anos? Diretora, superintendente, antes de 10 anos, 6 no máximo É... No 
Santander daqui a 1 ano e meio exclusivo, eu quis ficar no clássico para passar por tudo. Eu quero dois anos de 
exclusivo!Aí vou ter 4 anos de preferencial, então vou tentar ser gerente geral. Mas depois eu quero ser gerente 
de segmento como a Bárbara.  

Vamos falar sobre a questão de salário. Como é que funciona isso prá você? Você está satisfeita com essa parte? 
Então. Dinheiro é bom, é bom. Hoje se você comparar, tudo bem. Mas eu tenho 21 anos sou gerente clássico. Eu 
falo assim, meu salário é bom sim. Mas se você começa a comparar não tá bom. Me sinto satisfeita com o 
salário, porque salário não é tudo prá mim. É o que eu falo. Hoje o banco me paga X com isso eu pago as minhas 
contas, tudo certinho e eu posso investir no meu estudo. Mas no futuro é pouco. Se falar assim, você quer 
aumento de salário ou que o banco pague os seus estudos, então eu acho que seria bem melhor pagar os estudos. 
Até porque o banco vai ter um profissional mais capacitado em relação ao mercado, em relação a sua função 
hoje e dentro do mercado a gente tem que ter um aumento que é normal. Aumento é sempre bom, mas ele é bom 
prá hoje, mas ele pode não ser lá prá frente. Porque hoje eu fico contente, amanhã posso não estar contente. 

Tempo: 15m27s 

 

Entrevista nº 02  

Entrevistado: Marcel Marcos Pereira dos Santos 

Idade: 25 anos 

Tempo de Banco: 3 anos 

Função: Assistente Comercial Pessoa Física 
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Você foi estagiário? Não. Como você entrou no banco? Entrei como terceirizado na integração das plataformas 
do Santander e do Banespa, entrei como terceirizado e implantador responsável de divulgação do sistema. A 
gente passava pela agência do Santander e treinava os funcionários para que ocorresse a integração da 
plataforma. Você foi contratado direto? Fui. Você trabalhou aonde? Em Curitiba. Você é de lá? Não eu não sou 
de lá não, eu tenho parentes lá então eu fui trabalhar lá. Você é paulistano, mora aqui em São Paulo? Sou do 
interior, próximo a Marília, Adamantina, próximo a Dracena, Marília. Conheço, eu também trabalhei por ali. Aí 
você foi para Curitiba e voltou para São Paulo, 3 anos rápido né.  

Enfim, o que te levou a fazer esta carreira no banco? Entrar no segmento bancário? Porque você escolheu o 
banco?  Olha na verdade eu já fui estagiário do Banco do Brasil, eu comecei com terceirizado da Caixa Federal e 
me contrataram para uma função, mas o governo mudou o plano e eu acabei nem exercendo aquela função e me 
usaram também como assistente de gerente. Aí só que eram 6 meses. Era pré-determinado. Aí em 6 meses eu saí 
e entrei com estagiário no Banco do Brasil. Agência personalizada, agência Estilo. Eu fiquei 6 meses também. 
Não, 8 meses eu fiquei trabalhando. Fazia faculdade em Campinas, aí eu terminei a faculdade vim para São 
Paulo, meus pais já estavam morando aqui, eu fiquei 6 meses desempregado, aí eu encontrei esta oportunidade, 
como terceirizado pelo Santander. Quantos anos você tem? 25. 25, nossa já aconteceu coisa pra caramba. 

Aí surgiu a oportunidade, você fez a inscrição, você tava procurando coisa em banco ou não? Tava procurando 
coisa em banco. Na verdade a minha experiência profissional começou em banco, eu já tinha trabalhado quase 
dois anos em banco. Perfeito. E você planeja a sua carreira? Para frente, como é que você pensa a sua carreira? 
Olha, Cesar, eu inclusive estou fazendo curso de idiomas, eu sei que tem oportunidades aqui no banco para 
futuros diretivos, tem algumas oportunidades legais no banco, eu estou focando nisto na verdade. Estou fazendo 
idiomas, estou fazendo inglês, fiz francês, fiz espanhol e um pouco de alemão, estou focando nisso e no 
crescimento dentro da empresa. Apesar de ter feito administração com ênfase em comércio exterior. Mas é uma 
multinacional e eu estou focando nisso.  

Vamos focar na carreira, onde você pretende estar daqui a 10 anos? 10 anos. Olha eu não sei, não digo como 
executivo, mas alguma, como eu poderia dizer. 10 anos é muito tempo é pouco tempo, como é que você avalia 
isso? Não eu acho que não. Por exemplo, eu tenho 25 anos. Eu tenho mais seis meses de pós-graduação, eu acho 
que até os 30 anos eu já tenho uma ascensão legal profissional. Eu acho até que eu fiquei muito tempo inclusive 
como assistente. Agora que eu estou tendo uma ascensão profissional. Você então esta planejando a sua carreira 
para aos 30 já esta numa posição legal? Exatamente aos 30 anos. O que você acha do porque que você ficou 
muito tempo como assistente? Que aconteceu acho que foi a transferência, na época não precisava ter a prova da 
Anbid. O gerente da agência que eu entrei disse que abriu uma vaga e iria me colocar aí teve uma mudança e 
demorou a contratação e não deu para me colocar nesta vaga. Acho que fechou aquela vaga na agência. Eu não 
sei o que aconteceu e depois me transferiu para cá. Vou completar um ano aqui agora. Então era para ter sido, 
mas fui transferido. Aí eu tive que começar de novo. 

Como esta a sua expectativa dentro da empresa? O que você imagina para o seu futuro dentro da empresa? 
Aumentou muito agora devido aos objetivos do banco, não só aqui no mercado brasileiro como 
internacionalmente, eu tenho acompanhado bastante. Eu leio não só aqui nas nossas noticias da intranet, mas 
tenho acompanhado pela mídia, revista Exame e as matérias sobre o mercado e aumentou muito com a aquisição 
do Banco Real. Sempre eu estou aumentando a minha expectativa em relação a isso. Como você fez comércio 
exterior e estudou línguas como inglês e espanhol você têm então um sonho de uma carreira internacional? 
Tenho, tenho. Futuros Diretivos que você já tinha comentado. Mas o Futuro Diretivo é até 27 anos, você vai 
participar ou não? Vou. Como você vê isso, este programa é legal ou não é? Para mim é muito bom, é tudo que 
eu quero. É o que eu estou procurando na verdade. 

Você reconhece algum esforço da empresa em te manter na empresa? Em manter na empresa? Não sei se agora 
estou sentindo mais isso, ou não era tão divulgado, mas com a integração a cultura organizacional do Banco Real 
esta passando para cá ou agora esta expondo mais para os funcionários. Não sei direito o que esta acontecendo, 
mas agora eu estou sentindo mais preocupação em relação a isso. Estou sentindo que o emprego esta mais 
próximo. 

O que te faria trocar de emprego? No momento acho que em relação a dinheiro. Porque pela função você acha 
que ganha menos? Sinceramente, eu acho que não ganho muito bem, no cargo que eu tenho agora, isso na 
verdade me faria mudar de emprego. Se eu tivesse que fazer uma proposta para você quanto seria? Se eu te 
oferecesse 50% de aumento para você mudar de emprego, o que você acha? Não trocaria porque já construí esta 
historia aqui, então eu acho que não compensaria. Se você tivesse uma oferta de 50% de aumento você trocaria? 
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50% não. Eu trocaria por 4 mil. Isso é mais de 100% de aumento. Abaixo deste valor você não trocaria?Aí ia 
depender muito do que fosse a oportunidade. Eu não trocaria somente pelo dinheiro, por exemplo, pode ter um 
de 4 mil, só que eu vejo que lá eu ficaria 5 ou 6 anos com o mesmo salário ou se for uma coisa que eu não goste, 
que não dê retorno pessoal. Eu Tb poderia ficar vinculado a este salário por muito tempo. Eu vejo sempre a 
minha linha profissional, o crescimento que eu posso ter. Às vezes eu nego esta oportunidade, mas daqui a 
pouco, daqui a dois anos, eu posso estar ganhando 5 ou 6 mil. Quer dizer você esta vendo a carreira como um 
todo, não só o dinheiro? Não só o momento. Eu posso te oferecer 4 mil numa coisa que não te dê futuro? É isso. 
Então não é uma questão só salarial? Não é uma questão só salarial. Tem que ter salário, mas tem que ter uma 
perspectiva? Tem que ter uma perspectiva. Se eu te oferecesse 4 mil para ser gerente da minha padaria, você 
aceitaria? Eu não aceitaria. Eu preciso ter um estímulo financeiro, uma perspectiva de crescimento e um retorno 
pessoal também. Me fala sobre este retorno pessoal, o que seria para você? Olha teria que ter uma satisfação no 
que você exerce. Você pode ganhar bem, mas não estar feliz, não é aquilo que você gostaria de estar fazendo, 
então não tem uma felicidade na tua profissão. Eu passo a maior parte do meu dia aqui, de 8 a 9 horas, então se 
eu não ficar feliz aqui não vai ser bom.  

Você acha que o seu esforço é percebido pela empresa? Acho que aqui eu sou um pouco menos, porque fico num 
posto de atendimento. Eu passo a minha produção todo dia, participo das reuniões, meu gestor acompanha, me 
cobra as minhas metas semanais. Você tem a percepção de que é percebido? Sim, exatamente. Eu acho legal. 

Você já teve alguma proposta para sair do banco? Sim, eu tive. Eu tive uma proposta agora, inclusive foi recente, 
tem dois meses, para trabalhar na minha área, comércio exterior. Bem interessante, para trabalhar numa 
multinacional, da Escócia, tem uma filial aqui em São Paulo, exportação para a América do Sul. Só que não 
tinha certeza de contratação, iria contratar por três meses. Depois não sabia se renovava o contrato, o salário era 
praticamente a mesma coisa daqui, um pouco maior. A empresa era do mesmo porte? Ela é líder mundial em 
compressores e ventiladores industriais, ela movimenta bastante. Então você teve uma proposta de mais de 50% 
de aumento, numa empresa líder, num segmento que você estudou e você não topou? Exatamente. Foi pelo 
pouco período oferecido, eram só 3 meses, podia não renovar, faltou à segurança de ficar na empresa. Não tinha 
a garantia de longo prazo. 

Você tem orgulho de trabalhar no banco? Como é que é isso? Você conta para os seus amigos? Não só conto 
para os meus amigos, como tenho a conta de diversos amigos que eu trouxe para o banco. Eu tenho amigos 
médicos que tem que abrir conta em vários bancos, eles me ligam pedindo para abrir, eu encaminho para outras 
agências próximas. 

Você acha que tem muita rotatividade no banco? Eu acho que tem, não é pouco, eu acho considerável. Pelo 
menos o que eu acompanhei. 

Tempo 16,32 mim. 

 

Entrevista nº 03  

Entrevistado: Bruno Munhoz 

Idade: 20 anos 

Tempo de Banco: 1 ano e 2 meses 

Função: Caixa 

Porque você escolheu trabalhar em banco? Eu trabalhava em outro setor, eu trabalhava no setor de vendas. 
Trabalhava na rua, era também ligado a Banco, ao Banco Panamericano. Eu descobri que iria ter vagas no Banco 
Santander, me interessei por entrar nesse meio de banco. Eu vi uma oportunidade de crescimento dentro do 
banco. Queria entrar para ver como é que era. Acabei gostando. Teve algum motivo especial? Eu trabalhava com 
crédito de automóvel, eu vi a oportunidade no Santander e entrei para cá. Houve algum planejamento? Foi meio 
por acaso, não foi uma coisa que eu disse: “eu quero entrar no banco”. Até porque eu faço publicidade e 
propaganda e eu tinha isso fixo na cabeça, aí apareceu o banco eu gostei da idéia. Como apareceu o banco para 
você? Eu fiquei sabendo que iam abrir vagas, eu era cadastrado em site de empregos e um conhecido meu 
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também trabalha no banco e acabou me falando que ia ter vaga e se eu não tinha interesse, aí eu mandei o meu 
currículo 

Bruno você planeja a sua carreira? Eu penso em crescimento dentro do banco, virar um gerente de negócios, um 
cargo maior. Eu estou a 1 ano no caixa, não tenho muito tempo de banco, estou tentando aprender o máximo 
possível para mudar e ter uma carreira melhor. Eu queria vir para esta parte de negócios, para a gerência de 
jurídica que é a parte que mais me interessa. Então você pensa em fazer uma carreira no banco? Sim, penso. 
Onde você imagina estar daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, ou um gerente de negócios de uma grande agência 
ou até mais do que isso... Na diretoria. Estou com 20, com 30 anos já estarei com uma boa média de idade para 
assumir um bom cargo. Para ser diretor talvez não, mas um gerente de uma grande agência é possível. É uma boa 
idade. 10 anos de banco dá uma boa bagagem. Você trabalha no caixa, quais serão os próximos passos na sua 
carreira? Primeiro sair da área de atendimento e ir para área comercial como assistente, porque dá para 
desenvolver melhor e pelo financeiro mesmo. Você consegue fazer negócios com as pessoas e ganhar mais 
dinheiro. Realmente é a parte que mais me interessa. Então sair da parte de atendimento, primeiro como 
assistente, depois gerência e até chegar onde eu quero que é a gerência de jurídico ou gerencia geral. 

Você reconhece algum esforço da empresa em te manter no banco? Faz sim. Eu por exemplo recebo auxílio pra 
faculdade, o banco me ajuda com uma bolsa e também tenho apoio para o plano de carreira. A gestora pergunta 
se eu quero ficar no banco, se eu preciso de apoio. 

Para você mudar de emprego, o que você precisaria para mudar de emprego? Você teria que me oferecer um 
plano de carreira melhor que esse. Um plano que não só o hoje, por exemplo, eu ganho 1X você me dá 3X, isso 
hoje é vantajoso só que eu vou olhar para frente. Daqui a 5 anos esta nova empresa tem um plano para mim? Se 
eu for bem daqui a 5 anos, eu vou ter promoções ou ganhar muito mais do que os 3X. Se a proposta não for 
assim, sinto muito, hoje pode ser uma coisa boa, mas no futuro não. Aqui vejo que se eu for bem, se eu fizer 
além do esperado, eu posso ter este tipo de reconhecimento. Se na outra empresa eu for ter este tipo de 
reconhecimento quem sabe, senão, não é negócio para mim. Não adianta ter só dinheiro, dinheiro é bom, é legal, 
agora você precisa pensar um pouquinho para frente. Não só no momento agora. E se for uma proposta de outro 
banco, igual a este, no valor de 2X? Se vier junto com uma proposta que fale: Se você merecer, não precisa ser 
promessa, eu não quero uma promessa, eu quero que me mostrem se eu fizer por merecer eu vou ter como 
chegar aonde eu quero ou ter uma promoção no outro banco. Dependendo da proposta, se ela for boa, se eu achar 
que é um bom negócio eu vou para o outro banco sim. Você se sentiria mal em sair do banco? Acho que num 
primeiro momento sim, você acaba ficando um pouco apegado a empresa. Você vem trabalha, veste a camisa, 
vende produtos, faz isso, faz aquilo que pedem para você fazer, você acaba ficando meio assim, mas você não 
tem que pensar não só na empresa, você tem que pensar em você no que é melhor para você, no seu futuro. Se 
for melhor ficar no banco que seja, se for sair para você ter uma vida melhor, saia também.  

Você acha que o seu salário na sua função é condizente com o que você faz? Pelo que eu vejo por fora, assim no 
mercado, eu até tenho parentes que trabalham em outros bancos, é uma média boa de salário. Minha namorada 
trabalha em outro banco, ela é caixa também, a gente ganha até um pouquinho a mais do que eles, pouca coisa, 
mas eu acho que condiz com a função. Se tivesse um aumentinho seria bom, né! 

Você já teve alguma proposta para trocar de banco? De banco não, de outro emprego sim. Fui chamado por uma 
empresa, na minha área de publicidade e propaganda, para ser propagandista de remédio. É uma área que eu 
gosto também, me chamaram para a entrevista. Só é o que eu te disse, eu pesquisei sobre a empresa e não era 
aquilo que eu queria, não era uma empresa tão grande que me proporcionasse uma carreira tão grande como eu 
posso conseguir aqui no banco. A proposta financeira era melhor? Não, era praticamente igual. Eles pagam 
alguma coisa como combustível que ficaria um pouco a mais do que eu ganho, mas eu também gastaria mais, ia 
dar no final praticamente a mesma coisa. Não era tanto a diferença. Mas o projeto não era na sua área de 
publicidade e propaganda? Era, mas a empresa não era tão vistosa como o banco.  

Você tem orgulho de trabalhar no banco? Sim. Você conta para os seus amigos? Eu nunca falo que trabalho no 
banco, eu falo sempre que trabalho no Santander. È um bom emprego e uma grande empresa para você trabalhar. 
Eu vejo pelos meus amigos da faculdade, alguns estão em bons empregos, mas a maioria não. Estão em 
empresas pequenas, às vezes em bons cargos, mas a empresa é pequena. 

Como é esta questão da bolsa para pagar a faculdade? Então, eu tinha uns amigos do banco que já tinham 
recebido este benefício no ano passado. Eu me inscrevi no começo do ano, demoraram um pouco, mas no mês 
passado eles me creditaram o valor do 1º semestre e agora vão me pagar mês a mês a partir de julho. O banco 
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paga até 50% da mensalidade no limite de R$ 330,00. O que você achou disso? Ótimo, isso foi um grande 
estímulo, mostra que a empresa esta investindo no seu futuro, na sua educação. A empresa mostrou preocupação 
com o meu futuro, ela me quer graduado para que eu possa exercer uma função dentro do banco 

Tempo: 15m12s 

 

Entrevista nº 04 

Entrevistado: Elisa Granola 

Idade: 27 anos 

Tempo de Banco: 2 anos 

Função: Gerente de Negócios Pessoa Física 

Como você entrou no banco? Eu entrei na Superlinha há 4 anos e cheguei à supervisora. Aí uma amiga tinha 
entrado para o banco nesta agência e me indicou para a gerente geral. Mandei o meu currículo, fiz a inscrição no 
site, fui chamada e depois de 3 meses eu entrei. Você planejou esta carreira em banco? Na verdade eu queria 
fazer economia, aí entrei na Superlinha e coloquei o meu objetivo de entrar no banco. A maioria das pessoas que 
trabalham na Superlinha é terceirizada e tem como objetivo entrar no banco. Eu sabia que tinha que crescer na 
Superlinha para entrar no banco. Porque as pessoas querem entrar para o banco em sua opinião? É porque tem 
aquela imagem de que trabalhar no banco cresce bastante, é legal, aprende muito e têm bons benefícios os 
bancários. Isso atrai muito, as outras empresas não tem tantos benefícios e oportunidades, a empresa que eu 
trabalhava não tinha. Acho também que o nome do banco é muito bom, tem status e é bom para o crescimento 
profissional. Até mesmo na Superlinha chega uma hora em que a gente pára. Os cargos acima são de pessoas que 
são indicadas e eu queria crescer por mim, mas é meio difícil. Quando eu mudei, o salário não aumentou tanto, 
quase nada. Eu queria crescimento profissional eu queria desenvolvimento, crescer, aprender, aí eu vim, não foi 
tanto pelo salário, pelo benefício sim, melhorou muito. 

Você planeja a sua carreira? Sim, como objetivo inicial eu coloquei que queria ser presidente do banco. Eu 
primeiro queria entrar no banco. Até falei com a entrevistadora que eu queria chegar à superintendência , quando 
chegar lá, eu traço novo plano, não é fácil, nem em pouco tempo, eu quero passar por todos os cargos, porque sei 
que agrega conhecimentos. E onde você pensa que estará daqui a 10 anos? Eu acho complicado, eu tenho 27 
anos. Eu tenho vontade de ter um negócio próprio. Então eu tenho uma idéia do que eu quero, e sei que tenho 
que esperar um pouco. Mas daqui a 10 anos, antes dos 40 anos, eu quero ter meu negócio, pelo menos estar 
encaminhada. Eu não tenho vontade de largar o banco, eu entraria como sócia em outro negócio, então não teria 
que ter o negócio no meu nome. 

Se você recebesse uma proposta para sair do banco, o que te faria sair do banco? Oportunidade de crescimento 
profissional, salário e gostar do que faz. Acho que de banco para banco eu não iria para outro não, porque o 
Santander é seguro, está crescendo, acho que não compensa. Acho que teria que ser um banco que mostrasse 
muita segurança, porque pra mudar de banco e daqui a 1 ano estar desempregada. Acho que o Santander é mais 
forte, mais seguro. O que seria mais relevante para você sair do banco? Teriam outras coisas mais relevantes, 
para mim o mais importante é o crescimento profissional, não sairia para ganhar até 5 vezes mais sabendo que eu 
vou ficar no mesmo lugar, desde quando entrar até aposentar. Não vale a pena. 

Fale dos benefícios que te atrai para trabalhar no banco? Um muito bom foi a bolsa dos 50% para pagar a 
faculdade. Eu pago R$700,00 e recebo R$ 330,00 por mês de reembolso é excelente. Isso fez você gostar mais 
do banco? Não, gostar não, mas eu acho que motiva mais. Mostra que a empresa está interessada no seu bem 
estar. Eu ia me formar de qualquer jeito, com o reembolso ou não do banco, mas pensando nas outras pessoas 
que se privam de outras coisas para pagar a faculdade é muito legal. 

Você acha que o seu esforço é percebido pela empresa? Sim, porque o resultado que eu tenho não é só o 
reconhecimento do banco, mas também dos clientes. Para mim o reconhecimento do cliente é mais gostoso 
porque eu trabalho é para o cliente, não é para o gerente geral, para o superintendente, mas é legal ouvir elogio 
do cliente, quem eu quero atingir, estou conseguindo e o meu superior é conseqüência. 
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Você acha que a rotatividade dos funcionários é alta na empresa? Sim, mas muitos saíram porque foram para 
outras funções internas. Dois pediram as contas porque conseguiram outros empregos, mas a agência é grande. 
Tem alguma diferença trabalhar na av. Paulista? O público que eu atendo é o clássico, a maioria da minha 
carteira é com renda até R$ 2 mil. Acho que não estou atingindo o público com o perfil da Paulista, tipo Calasse 
A, então para mim não tem diferença não. 

Você já teve propostas para sair do banco? Neste  último ano já, não foi atraente, foi pra ir para outra empresa de 
Call Center, mas o salário era a mesma coisa, sei que não me atraiu. Eu já trabalhei em Call Center e sei que 
uma hora a coisa para. Eu gosto mais do que faço hoje, do que eu fazia numa terceirizada, sei que lá não tem 
perspectiva. Largar o Santander para ir para outra empresa, só se for muito grande e forte. O banco esta mudando 
muito, na parte de cuidar das pessoas, não é hora de sair, arriscar em uma empresa que esta abaixo do banco. 

Você trem orgulho de trabalhar no banco? Sinto orgulho em trabalhar no banco. Gosto. Às vezes fico de saco 
cheio, mas é normal. Eu falo pra todo mundo onde trabalho, indico, falo para mandar currículo, as pessoas que 
estão de fora querem entrar. Às vezes o salário que a pessoa ganha é maior do que no banco, mas eles querem 
entrar, é legal. O importante é a motivação interna da pessoa, não pode ser de fora para dentro, você não pode 
esperar porque problemas têm em qualquer lugar. Você sempre tem que se motivar. Se não conseguiu isso, esta 
na hora de mudar. Eu trabalho em primeiro lugar é para mim.  

E se ocorresse uma demissão? Eu não penso nisso não, pensava nos primeiros três meses depois a gente toca 
para frente. 

Tempo: 19m38s 

 

Entrevista nº 05 

Entrevistado: Sheila Bastos 

Idade:  29 anos 

Tempo de Banco:  5 anos 

Função: Coordenadora de Atendimento. 

Como você entrou no banco e porque você escolheu essa profissão? Eu queira trabalhar em banco desde criança, 
gostava muito de brincar de banco imobiliário. Sempre me imaginei lidando com dinheiro dentro de um banco. 
Comecei a faculdade de psicologia, pois precisava me manter financeiramente, um dia minha amiga do banco 
me falou que estava tendo vaga no Santander, porém não sabia nada de banco, fui à agência de emprego levar o 
meu currículo. Na recepção desta agência, solicitei vaga para caixa de banco. Fiz a entrevista e me chamaram 
para levar os documentos no dia seguinte. Me deram 3 opções de agências, uma delas a de Jabaquara, onde fui 
entrevistada pela gerente geral, me lembro que comecei a trabalhar em um 5º dia útil. 

Você planeja a sua carreira? Sim. Sempre planejei. Me formei em psicologia no ano passado e a minha meta é de 
ir para o departamento Sou um pouco envergonhada, tímida, mas eu vou indo. Por isso gostaria de trabalhar na 
administração central. 

Qual a sua expectativa? Pretendo crescer na área de RH dentro do banco. Você reconhece esforço da empresa em 
te manter? Sim, sinto isso através dos meus próprios chefes. Pela confiança que me depositam, Sou caixa, mas 
estou exercendo a função de coordenadora desde fevereiro. 

O que te faria mudar de emprego? Eu iria pesquisar a empresa e se me passasse a confiança e estabilidade e se 
fosse grande como o Santander, aí sim eu mudaria. Estou no Santander há muito tempo vi várias etapas de 
crescimento e evoluções, para eu sair tenho que estar bem resolvida. Se te oferecessem 100% de aumento? Hoje 
em dia é muito complicado trocar de banco. Vejo banco comprando banco, achando que era banco grande e, no 
entanto foi comprado pelo Santander, como o Real. Vi vários colegas saindo da casa e quiseram voltar, não se 
deram bem. É difícil sair do Santander, e ir para outro banco, pois o Santander passa confiança, seriedade, 
estabilidade. 



105 

 

Você acha que seu esforço é percebido pela empresa? Agora mais. Andei 2 anos desanimada, pois fiquei no 
mesmo cargo e ninguém olhava para mim. Porém não perdi a confiança, pois estou aqui. Fiquei na agência 
Jabaquara um tempão, vim para a agência Paulista e aqui acendeu minha chama. Os meus superiores me 
passaram mais confiança e me incentivaram.  

Você acha que o seu salário é compatível com a sua função? Sim, contando com todos os benefícios sim. Acho 
dentro da medida.  

Você já teve propostas para trocar de emprego? Sim, já tive várias propostas para sair do banco, inclusive dentro 
da minha área de psicologia, mas não sai por causa da confiança que sinto no Santander e pelos anos que já 
tenho de casa. 

Tempo: 12m48s 

 

Entrevista nº 06 

Entrevistado: Leandro da Cruz 

Idade: 26 anos 

Tempo de Banco: 5 anos 

Função: Coordenador de Atendimento 

Como você entrou no banco? Eu entrei como estagiário. Eu entrei na faculdade e daí minha esposa, éramos 
namorados na época, fomos ao CIEE para fazer o cadastro e o primeiro que apareceu foi no banco na agência 
Vila Mariana. Naquela época tinha que ser por 2 anos. Foi o meu primeiro emprego, eu fiquei 1 mês aprendendo 
o serviço. Com um ano e pouco de banco eu fui efetivado como caixa, depois fui transferido para a agência 
Avenidas onde continuei no caixa, depois de 6 meses fui promovido para coordenador. Qual foi o motivo que te 
levou a querer ser estagiário? Naquela época a gente tinha a noção de administração e contabilidade, área 
financeira, tinha aquela coisa de trabalhar em banco. No CIEE eu disse que queria banco, aí apareceu o 
Santander e eu acabei indo, não teve nada muito planejado. Aconteceu. Eu não fui atrás do banco. 

E você planeja a sua carreira? Eu planejo. A gente vê no próprio Santander, desde o tempo que eu comecei até 
agora, a minha efetivação demorou um pouco, mas eu fiquei muito pouco tempo como caixa. Já consegui a vaga 
para coordenador e existe o plano de gestão de carreira no próprio sistema e eu ficava me inscrevendo, então o 
banco dá as possibilidades desde que você se adéqüe ao perfil dos cargos fazendo cursos, pós-graduação. Várias 
vagas a gente acaba se inscrevendo, faz entrevistas, faz alguma coisa. O banco dá oportunidade para 
crescimento. 

Onde você pretende estar daqui a 10 anos? Um superintendente de rede. Acho que é bastante tempo. Acho que 
em 5 anos já dá. No ano que vem já penso em mudar de coordenador para gerente de atendimento ou uma 
migração para a área comercial. Você sente que a empresa reconhece o seu esforço? Sim. Tanto no quesito do 
funcionário como se importa com o dinheiro. A gente quando bate o super ranking e tem uma nota dentro do 
estipulado, a gente tem um reconhecimento financeiro. Dentro da nossa área operacional, temos os serviços e 
procedimentos que a gente acaba fazendo e o reconhecimento vem no feeling que o gerente de atendimento tem 
com a gente e com os outros coordenadores. 

Você acha que o salário é condizente com a função? Comparando o salário inicial aos outros bancos acho que 
está um pouco menos que alguns bancos, mas não é o pior. Está no meio, um pouco aquém de alguns e além de 
outros. Eu acho que está bem pago em relação ao mercado. 

O que te faria trocar de emprego? Sei lá, acho que seria a situação financeira mesmo. Até porque o sistema 
bancário em si é uma coisa mais ou menos parecida. A gente comentava na faculdade que quem trabalha no 
Santander, trabalha em qualquer outro banco. O nosso sistema, isto pelo que eu vejo, é um dos melhores, senão o 
melhor, para trabalhar em caixa e na retaguarda. As oportunidades aqui são boas, mas o que me tiraria do banco 
hoje seria uma proposta financeira melhor. Você poderia ser mais específico? O que seria uma proposta 
financeira melhor? Colocando em números, eu ganho 2 mil me oferecem 3 mil, porém as condições de trabalho 
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são mais desgastantes. A gente que trabalha no Santander sabe que faz parte, se a gente passa aqui passa pelos 
outros, mas a gente pode ganhar mais e estar deixando de aprender. Eu posso sair daqui para ganhar mais 50% e 
acabar insatisfeito profissionalmente, acaba ficando aquém daquilo que eu sou capaz. Então além da situação 
financeira, um novo desafio, uma realização profissional. Eu também tenho conversado com a minha esposa 
sobre a questão da qualidade de vida. Eu acho que o Santander esta um pouquinho, não, um pocão aquém de 
outros bancos como o Real em relação à qualidade de vida. Eu preciso de mais tempo para mim. Embora o 
Santander esteja pegando o que vem do Real, ainda falta muita coisa. O incentivo para fazer academia, a 
integração com o pessoal da própria agência, a própria previdência que agora o banco entra com parte. As 
mudanças que estão acontecendo agora mudam muita coisa. A percepção de que eu sou mais um número dentro 
da instituição, acaba mudando um pouco com estes novos benefícios. Mas houve algum aumento de salário entre 
estes novos benefícios? Não, mas a gente conta o benefício. Eu acabei de casar recentemente, está fazendo 
diferença. Por exemplo, o mercado hoje em dia, o vale alimentação é de quase 700 reais, faz uma diferença 
enorme. Porque se eu tivesse que colocar do bolso. Sempre teve o vale transporte, vale alimentação, isso todo o 
mundo tem, mas agora junto com a qualidade de vida, o futebol, a academia. Não sei se vai pegar todos os 
benefícios do Real, mas, por exemplo, quem é mãe o auxílio creche eu acho que isso conta muito. A previdência, 
o seguro de vida agora deu uma mudada o mesmo valor que agente paga e o prêmio líquido é muito maior. 

Você acha que a empresa esta reconhecendo seus funcionários? Eu tenho visto muita gente sendo promovida, 
isso é muito bom. O Edno, por exemplo, saiu da área administrativa para business. Uma caixa que foi minha 
funcionária foi promovida a coordenadora. Tem mais vagas na agência então no quesito profissional de 
reconhecimento profissional o pessoal está mais um pouco engajado, porque tem mais oportunidades. Esta 
acontecendo perto da gente. A pessoa que trabalhou comigo foi promovida, então dá um negócio a mais, então 
eu também posso! Então o pessoal vendo a mudança e a oportunidade batendo ali do lado batendo na porta, dá 
uma animada. No quesito dos benefícios, todo mundo aderiu à nova previdência, ao novo seguro, já montamos 
um time de futebol, para 6ª feira então deu uma melhorada boa. 

Você já recebeu uma proposta para trocar de emprego? Já. Mas não valia a pena. O salário não valia à pena. Eu 
iria sair de uma instituição como o Santander que conta muita coisa, tem renome para trabalhar. Era uma 
multinacional que fabrica cinto de segurança com salário e benefícios quase que equivalentes, mas na minha 
concepção, era até mais perto da minha residência, mas não ia ser uma troca boa. Seria na área administrativa 
com coisa mais fácil menos trabalho. Eu levei em conta em trabalhar na instituição Santander. Querendo ou não, 
eu consegui. Saí de estagiário para caixa, para coordenador e vejo que tem essa ponte de poder. Uma gerente de 
atendimento um gerente regional, tem essa oportunidade e para mim, sei lá, eu conto muito isso, eu to 
trabalhando no Santander, um banco conhecido e estou na avenida paulista, no centro financeiro de São Paulo. 
Muitas vezes também me oferecem trocar de agência, mas eu não vou sair daqui para ir para uma agencia de 
bairro. Lá na outra empresa eu ia parar naquilo ia estagnar. Não tinha plano de carreira e não tinha a 
possibilidade de em 10 anos eu estar na diretoria da empresa por exemplo. Não tinha como crescer, você vai 
trabalhar nisso e vai se aposentar nisso. Aqui a gente ta aqui hoje e amanha você não sabe onde vai estar, sei lá, 
pode estar numa posição melhor. 

Você tem orgulho de trabalhar nesta empresa? Sim. O Santander antes era visto pior, principalmente em relação 
às reclamações, mas hoje tá melhor. Era mau visto, porém hoje ele foi mudando e hoje, não sei se é o Bradesco, 
que encabeça as reclamações no Banco Central. Mudou muita coisa. Até em relação aos amigos, até mesmo aos 
familiares, tem uma pontinha de inveja, eu trabalho no Santander,  tudo o que eu consegui apartamento, carro, 
ainda com pendência, tudo o que eu construí foi graças ao banco. Acabo me orgulhando e reconhecendo que o 
Santander é uma marca muito forte. Comprou o Banespa, comprou o Real, patrocina a Libertadores, então eu 
tenho orgulho. Para mim conta muito isso. Se eu for sair do banco tenho que ir para outra empresa igual ou 
maior. Porque sair do Santander e ir para o banco da esquina, dá aquela, pode até estar perto de casa, com os 
mesmo benefícios, mas dá aquela coisa. Pelo menos eu, eu encho a boca para falar que trabalho no Santander, 
trabalho na Avenida Paulista, eu me sinto bem com isso. Obrigado. 

Tempo: 18m21s 

 

Entrevista nº 07 

Entrevistado: Renata 
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Idade: 29 anos 

Tempo de Banco: 4 anos 

Função: Gerente Comercial – Gestora de Qualidade  

Como você entrou no banco? Eu trabalhei no Unibanco e na GM. Quando eu escolhi o Santander foi pelos 
benefícios. Eu trabalhei na GM e saí, buscava me encaixar e lidar com pessoas. Então quando vi a oportunidade 
e ela tinha a ver com o que eu buscava, vim para cá. Eu estava há 1 ano e 6 meses fora do mercado, por causa do 
bebê que eu tive. Considerei além do cargo os benefícios, havia perdido a condição financeira, mas eu não queria 
mais trabalhar na área comercial porque eu já tinha trabalhado. Na GM eu tinha o vale refeição, mas não tinha o 
auxílio creche, o bebê ficava com a minha mãe. Primeiro eu busquei emprego que tinha creche dentro da 
empresa. Não achei. Daí comecei a olhar os benefícios, como eu já conhecia a rotina bancária, meu marido 
também é bancário, ai eu procurei o Santander. 

Você planeja a sua carreira? Sim, com certeza. Desde quando eu entrei no banco minha intenção sempre foi lidar 
com pessoas, como gestora A+, no RH, com a área de treinamento. Hoje eu encaminho os meus cursos para a 
área de RH, mas ainda não fiz a minha pós-graduação. 

Onde você pretende estar daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu tenho que estar no RH, dentro do banco. O RH 
tem uma importância enorme porque a força do trabalho vem das pessoas né? Então quando você fala do banco, 
você fala de pessoas. Então tem que ter pessoas bem alinhadas, motivadas, senão a coisa não anda. O banco pode 
e deve ser bem informatizado, mas quem faz são as pessoas. Por exemplo: se o cara tem uma dor de barriga, é o 
gerente que ele procura e não a maquina do auto-atendimento, nem a superlinha. Então quando eu falo em 
trabalhar com pessoas, em treinamento é para o técnico é psicológico, tem que ter essa mixagem. 

Você vê que a empresa faz esforço na retenção de talentos? Acho que na minha visão pessoal, o banco é muito 
grande tem muita oportunidade, então quem tá na rede não tem essa oportunidade de ir para uma área interna, 
então não é só dar benefícios tem que ouvir as pessoas e enxergar. Até porque as pessoas conhecem a minha 
expectativa, mas nunca dá porque eles não pegam pessoas da rede e isso é desestimulante, até entendo. Dizem: 
Renata, você esta livre para ir, para outro lugar, porque não vai? Então eu considero a minha idade hoje. E daqui 
a 5 anos, eu estou velha para o mercado. Eu gosto da instituição, embora eu queira renovação da função. No todo 
eu gosto, porque lido com pessoas, mas sair para começar tudo de novo, acho que é tarde demais. 

Você já teve proposta para trocar de emprego? Sim, mas não quis ir. Lembra do que eu te falei no início, a 
questão do meu bebê. Eu demorei a encontrar uma empresa que me desse suporte para a criação do meu bebê. E 
o salário também não compensava. Hoje tenho os benefícios que todo o bancário tem, mas o auxílio creche para 
mim é o mais importante. A empresa que me convidou não tinha o auxílio. Agora tem uma coisa, se eu tivesse 
uma proposta com melhoria de salário e numa função de RH,  se fosse pra treinamento, eu sairia com certeza. Eu 
tenho conversado muito com o meu marido sobre isso. É lógico que a gente tem as contas para pagar, mas ele 
sempre fala que se eu quiser sair para uma outra função, que seja o treinamento, mesmo que eu ganhe um pouco 
a menos eu devo ir, porque  assim eu serei mais feliz. Na minha vida pessoal eu sou realizada, mas no 
profissional ainda falta. 

Você teve alguma proposta de outro emprego no ultimo ano? Sim, dentro da área comercial. Era para trabalhar 
como gerente geral de loja de celular, com comissão e salário maior. Não quis me aventurar, para trabalhar na 
área comercial tem que ter dom. 

O que você acha da marca Santander? Eu achava o banco totalmente frio, depois que comprou o Real isso 
mudou. Ele fala de pessoas, de oportunidades, eu tenho orgulho do Santander e de pertencer ao banco.  

Tempo: 11m59s 

 

Entrevista nº 08 

Entrevistado: Adriano 

Idade:  28 anos 
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Tempo de Banco:  3 anos 

Função: Gerente Comercial  

Como você entrou no banco? Vários amigos meus são bancários e sempre a gente conversava, e comecei a me 
interessar pelo banco. Aí tive vontade de trabalhar em banco. Antes de trabalhar em banco eu trabalhava numa 
distribuidora de autopeças. Porque você trocou a autopeças pelo banco? Porque lá não tinha chance de 
crescimento, lá eu ia vender peças o resto da vida e aqui no banco eu sei que tem um futuro promissor pela 
frente. Resolvi arriscar. Como surgiu a oportunidade? Tenho um amigo que trabalha no Santander, ele me deu as 
dicas para entrar no site, me inscrever, fazer o teste. Então eu fiz e passei. Fiquei 2 anos como estagiário, ai fui 
para o caixa e agora sou gerente comercial. 

Qual a sua expectativa para o futuro? Quero fazer uma pós-graduação em finanças, continuar na carreira de 
gerente, até chegar à gerente geral. Onde você imagina que vai estar daqui a 10 anos? 10 anos! Em alguma área 
do banco, porque 10 anos é muito tempo, daqui a 5 anos, como gerente pessoa jurídica ou gerente geral, não sei, 
mas vou fazer carreira no banco. A minha expectativa é muito boa, porque entrei em 2006, como estagiário, fui 
caixa, agora sou gerente, eu consegui chegar. Quero ser gerente geral pelo ao menos daqui a 5 anos. Pelo menos 
gerente business daqui a 2 anos. 

Em relação aos seus amigos, principalmente aquele que te ajudou a entrar no banco, como você vê a sua carreira 
e a dele? Eu sempre me adapto as pessoas mais velhas que eu, ele já esta encaminhado, ele trabalha na 
Superlinha. Agora em relação aos amigos de balada, eu me sinto privilegiado em questão a eles. Porque estou 
num lugar que tenho expectativas de crescimento, num lugar que gosto, cheio de desafios, com coisas boas e 
ruins, mas que dá para ir levando. Trabalho numa empresa hoje com respeito de mercado, ela foi a única que 
apareceu no mercado com crescimento. Tá comprando vários bancos, minha perspectiva é boa, agora tá com 
plano de carreira, vários espaços, tá pensando mais no funcionário, tem academia, plano medico, previdência. 

Você vê esforço da empresa em retê-lo? Sim, sim, agora de 1 ano para cá sim. Houve uma mudança depois que 
comprou o Real. O que te faria mudar de empresa? Proposta tentadora, como salário um pouco maior e alguns 
benefícios que no Santander não tenho, ou talvez mais perto da minha casa. Porque moro perto do Butantã e 
Taboão da Serra é longe daqui. Se eu te fizesse uma proposta de 50% de aumento para trocar de emprego, o que 
você faria? Várias coisas, depende. Agora se falar em R$ 1000,00 a mais, eu ia pensar bem, agora se fosse para 
ganhar R$ 3.000,00 a mais com os mesmos benefícios daqui, aí sim eu mudaria. 

Você já recebeu outras propostas? Sim, mas não rolou. Era para uma função de vendas e eu já trabalhei com 
autopeças não queria voltar para aquilo, não tem futuro, um mês você vende bem no outro pode ser que não. 

Você acha que o seu esforço é reconhecido pelo banco? Sim eu comecei como estagiário, fui pro caixa porque na 
época não tinha vaga para gerente comercial. Eu sempre gostei da área comercial, então comecei a correr atrás 
procurando saber o que tinha que fazer. Então descobri que eu tinha que ter o certificado da Anbid, conhecer 
melhor o mercado, então corri atrás. E também comecei a ajudar o pessoal do comercial daqui do caixa até que 
surgiu a vaga. 

Você tem orgulho de trabalhar no Santander? Gosto muito, eu defendo o Santander nas rodas de amigos, alguns 
não gostam, mas eu defendo mostrando o outro lado. Tem coisas ruins, como o Call Center, acho meio precário. 
Como toda hora ficar ligando para o cliente, às vezes o cara esta atrasado 1 dia, 2 parcelas e fica ligando sem 
discrição de horários, isso ai, liga, mas respeita. Meu sogro é o que mais reclama do Santander, do Call Center 

Você acha que o seu salário é compatível com a sua função? Acho defasado em relação ao mercado pelo que 
tenho conhecimento, tenho vários amigos no Bradesco, Itaú e Citibank e eles ganham mais do que eu com a 
mesma função. Você acha que tem muita rotatividade? Muita. Veja esta agência tem bastante, às vezes a pessoa 
não se adapta a função, ou tem outras funções, ou vê que não é isso que quer, sei lá, mas tem muita rotatividade. 

Tempo: 14m53s 
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