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Resumo

Este case tem como objetivo apresentar o Programa criado pela Universidade Corporativa 
(UC) do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - Banrisul para qualificação, valorização 
e engajamento dos empregados que atuam como educadores nos treinamentos internos. O 
Programa de Instrutoria Interna (PII) foi implantado em dezembro de 2011, consolidando-se 
como parte da estratégia da UC para ampliação e qualificação dos treinamentos oferecidos 
aos empregados, trazendo uma visão mais aprofundada da cultura da empresa e da prática 
bancária para a sala de aula. Está alicerçado na construção colaborativa do conhecimento e 
na capacidade de desenvolver soluções internas, estabelecendo sintonia entre os objetivos 
da empresa, a educação corporativa e o papel desempenhado pelo instrutor neste contexto. 
Com a implantação do Programa de Instrutoria Interna, o Banrisul ampliou o número de 
educadores, passando de 112 para 550 instrutores internos no final de 2015. Os instrutores 
passaram a contar com novas possibilidades de atuação na transferência do conhecimento 
interno, o que promoveu o engajamento e comprometimento destes profissionais, tanto em 
sala de aula quanto em seus postos de trabalho. Também resultou na ampliação da oferta de 
treinamentos, de 80 cursos em 2011 para 255 cursos em 2015, trazendo como consequência 
a qualificação dos programas de treinamento, através de novas abordagens pedagógicas 
aderentes à prática do negócio, assim como redução de custos operacionais.

 

Palavras Chave: Aprendizagem; Educação Corporativa; Andragogia; Instrutoria; Instrutor 
Interno.

Construir e implantar o Programa de Formação e Desenvolvimento 

de Instrutores Internos  é ampliar a consciência coletiva, a vida dos 

empregados e os rumos do Banrisul. 

Carlos Alberto Beschorner,
Instrutor Interno do Banrisul desde 1993
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Introdução
As organizações que buscam a 

sustentabilidade nos seus negócios, por meio 
do atingimento dos resultados comerciais e 
da busca de vantagem competitiva, investem 
em Educação Corporativa, gestão do 
conhecimento e inovação. Segundo Starec 
(2011), não há empresa sustentavelmente 
competitiva sem educação. Assim, como a 
educação escolar e a educação social são 
básicas para o desenvolvimento sustentável 
de qualquer nação, a educação corporativa 
é um instrumento necessário a toda empresa 
que busca se diferenciar e sobreviver em um 
mercado cada dia mais competitivo. 

Seguindo o caminho já trilhado pelas 
organizações na busca de excelência em suas 
práticas de gestão de pessoas, a atividade 
de instrutoria interna das empresas tornou-
se fator importante para a consolidação 
dos programas de educação e treinamento 
corporativos, sobretudo pela especificidade 
dos processos, produtos e sistemas internos. 
O desenvolvimento adequado dos conteúdos 
abordados aliados ao direcionamento para 
o resultado da organização, requer dos 
instrutores a preparação técnica contínua e a 
capacidade de comunicação do conhecimento 
vinculado à estratégia do negócio.

Segundo Kilimnik e Sant’Anna (2006, p.94), 
“os indivíduos e suas competências passam 
a ser enfatizados como elementos centrais 
de diferenciação estratégica”. Neste contexto, 
o instrutor interno se insere como elemento 
essencial na preparação de novos profissionais 
e também no seu avanço na linha sucessória 
da organização. 

As práticas de atuação da Instrutoria 
Interna, com relação a treinamento e 
desenvolvimento, se dão em três áreas 

distintas: Comportamental, Operacional e 
Comercial. A área comportamental objetiva 
desenvolver e aprimorar atitudes e habilidades 
do empregado para o exercício da função. A 
área operacional visa capacitar o empregado 
para a execução e operacionalização de 
produtos ou serviços do Banco. Já a área 
comercial prepara o empregado para a venda 
dos produtos e serviços disponibilizados pelo 
Banco a seus clientes.

O Programa de Instrutoria é a principal 
base de sustentação da educação corporativa 
no Banrisul, que atualmente conta com a 
colaboração de mais de 500 instrutores 
internos, lotados em todas as áreas da 
empresa, tanto em áreas técnicas e 
administrativas (Direção Geral) quanto na rede 
de agências. A elaboração dos treinamentos 
é sempre desenvolvida considerando o perfil 
e as necessidades situacionais de cada um 
desses segmentos. Os instrutores/tutores 
que participam da elaboração e aplicação das 



5

atividades educacionais, o fazem concomitante 
às atividades diárias das áreas em que estão 
lotados. Essa característica de trabalho, sem 
o devido reconhecimento e apoio, impactava 
na qualidade, eficiência e comprometimento 
com os resultados. A validação do trabalho do 
instrutor, bem como o seu comprometimento 
com o processo de Educação Corporativa, 
torna-se essencial para a consolidação da 
estratégia de treinamento, cenário favorável 

à implantação do Programa de Instrutoria 
Interna.

O foco do Programa de Instrutoria Interna 
consiste no reconhecimento do esforço, 
planejamento e execução das atividades 
de treinamento desempenhadas, além de 
incentivo à disseminação qualificada do 
conhecimento e de experiências positivas 
dentro da Empresa.

Agradeço a iniciativa da Universidade Corporativa por cultivar 

fortemente a gestão do conhecimento em seus diversos programas, em 

especial, pelo Programa de Instrutoria do qual faço parte.

“

Maurício Mello Paludo,
Instrutor e Analista do Núcleo Estratégico

”

Colegas na Formação para o cargo de 

Gerente de Negócios

Instrutora da Rede de Agências em 

treinamento para Novos Empregados

Instrutor orientando 

individualmente o colega futuro 

Gerente
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Referencial  Teórico
Foram utilizados como referencial 

teórico os autores que abordam fundamentos 
relacionados a processo de aprendizagem, 
educação corporativa, Empresas que 
aprendem e educação para adultos 
(andragogia).

1.1 Aprendizagem
A capacidade de aprender continuamente 

confere ao ser humano a oportunidade de 
inovar com rapidez, de criar e recriar coisas 
novas, de inventar e reinventar sempre que 
a invenção se tornar obsoleta e de descobrir 
outras formas ou possibilidades de fazer o que 
já se fazia, produzir o diferente ou inesperado.

Senge (2010) afirma que: “A verdadeira 
aprendizagem chega ao coração do 
que significa ser humano. Por meio da 
aprendizagem, nos recriamos. Através da 
aprendizagem, tornamo-nos capazes de fazer 
algo que nunca fomos capazes de fazer. 
Por meio da aprendizagem, percebemos 
novamente o mundo e nossa relação com ele 
e ampliamos nossa capacidade de criar, de 
fazer parte do processo gerativo da vida”.

Já para Rocha Neto (2003), “a aprendizagem 
pode ser compreendida como a capacidade 
de fazer, cada vez melhor, o que não se sabia 
fazer antes. Portanto, trata-se de desenvolver 
novas competências”. 

Afirma ainda que “Fundamentalmente, a 
aprendizagem pode ser traduzida em dois 
modelos:

I) Modelo Behaviorista ou Comportamental: 
Enfatiza que a aprendizagem representa 
o comportamento adquirido e pode ser 
observada e medida pelos resultados obtidos. 
O processo de ensino e aprendizagem é 
amparado por reforços positivos e negativos.

II) Modelo Cognitivo: A aprendizagem 
pode ser compreendida como o resultado do 
processamento da informação que o indivíduo 
recebe, após codificar e recodificar. O indivíduo 
é visto como sujeito ativo, que interage com 
o meio e é por meio desta interação que 
aprende”.

Galvão (2010) afirma que: “o sentido da 
aprendizagem é definido pelas necessidades 
e pelos objetivos do indivíduo (ou grupo) que 
se relacionam a desejos, que interpretam, 
formam conceitos e testam suas implicações”. 
Ainda segundo o autor, o maior desafio não 
reside na simples tarefa de aprender, mas 
na capacidade de aprender e reaprender 
continuamente, abrindo mão do falso conforto 
de deter o conhecimento e investir em 
comportamentos que promovam o rompimento 
da cultura imediatista, tendo em vista uma 
atitude educadora por essência. 

Uma educação corporativa de qualidade 
parte de um modelo de ensino aprendizagem 
adequado às necessidades da empresa e da 
cultura por ela sustentada, desenvolvendo as 
pessoas, inovando processos que garantam a 
permanência da empresa no mercado. 
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1.2 Educação Corporativa
Há anos atrás a educação provinha 

exclusivamente do modelo formal das escolas e 
universidades. Contudo, com o fortalecimento 
da concorrência aliado à deficiência da 
educação, principalmente em países como o 
Brasil, as empresas foram obrigadas a melhor 
capacitar seu quadro funcional. Marinelli (2007) 
afirma que a educação está mais integrada 
aos locais de trabalho, transformando-os em 
organizações de aprendizagem. 

O processo de educação corporativa 
desempenha um papel importante na 
preparação dos profissionais no que diz 
respeito a transformar a informação em 
conhecimento, resultando no enriquecimento 
intelectual e também no nível de desempenho 
do seu trabalho. Focar resultados significa gerir 
esse ambiente organizacional, de tal forma 
que as informações fluam, o conhecimento 
possa ser adquirido, em primeiro lugar, e, em 
segundo lugar, que as organizações tenham 
condições de sobreviver, alcançando sucesso 
no mundo dos negócios de forma sustentável.

Além de estimular o desenvolvimento 
profissional do colaborador, a educação 
corporativa torna-se um diferencial, em 
virtude de aumentar o nível de aprendizado, 
capacitação, atualização e de conhecimento 
dentro da organização. Nesse sentido, 
a educação corporativa busca alinhar 

as competências organizacionais e as 
competências individuais gerando vantagem 
competitiva tanto para a empresa quanto para 
seus funcionários.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (BRASIL, [s.d.]) descreve 
que: 

 Educação corporativa pode ser definida 
como uma prática coordenada de gestão de 
pessoas e de gestão do conhecimento tendo 
como orientação à estratégia de longo prazo 
de uma organização. Educação corporativa 
é mais do que treinamento empresarial ou 
qualificação de mão-de-obra. Trata-se de 
articular coerentemente as competências 
individuais e organizacionais no contexto mais 
amplo da empresa. Nesse sentido, práticas de 
educação corporativa estão intrinsecamente 
relacionadas ao processo de inovação nas 
empresas e ao aumento da competitividade de 
seus produtos (bens ou serviços) (Ministério 
do Desenvolvimetno, Indústrai e Comércio 
Exterior).

A capacidade de aprender das organizações 
constitui-se em alicerce para a necessidade de 
inovação e de busca pela melhoria contínua 
de produtos e serviços frente ao aumento da 
competitividade, em virtude da globalização, 
do avanço tecnológico constante e do aumento 
da exigência dos consumidores.



8

1.3 Organizações que aprendem
Discutir sobre aprendizagem no 

ambiente corporativo não é algo novo, no 
entanto, especialmente nos últimos anos, o 
reconhecimento da relevância do tema para 
organizações que visam deter vantagem 
competitiva sustentável, tem elevado os 
esforços em busca da promoção da gestão da 
aprendizagem organizacional. 

Segundo Peter Senge (2010), as 
organizações que aprendem são aquelas nas 
quais: 

[...] as pessoas expandem continuamente 
sua capacidade de criar os resultados que 
realmente desejam, em que se estimulam 
padrões de pensamentos novos e abrangentes, 
a aspiração coletiva ganha liberdade e as 
pessoas aprendem continuamente a aprender 
juntas.

Estas organizações caracterizam-se pelo 
estímulo ao aprendizado individual, pela 
disseminação da cultura de aprendizagem 
entre clientes e fornecedores, pelo 
desenvolvimento de uma estratégia centrada 
no desenvolvimento de recursos humanos 
e pela busca da transformação contínua. 
(SENGE, 2010)

Segundo Drucker (2000), a economia 
baseada no valor agregado pelo capital 
humano e intelectual retrata o advento desta 
nova organização. Desta forma, entende-se 
que o recurso mais valioso das organizações 
em um cenário complexo e de crescentes 
mudanças são as pessoas, pois todo 
processo de aprendizagem e criação de novos 
conhecimentos começa nas pessoas, ou seja, 
nos profissionais que atuam na organização. 
Desta forma os profissionais que atuam na 
instrutoria interna podem ser considerados 
o ponto de partida e de sustentação para a 
ação estratégica em gestão do conhecimento 
organizacional.

Senge (2010), destaca que uma 
organização que aprende deve atentar para 
cinco disciplinas que são:

I) Domínio Pessoal: Corresponde ao alicerce 
espiritual da organização que aprende, pois 
é a disciplina que possibilita, continuamente, 
esclarecer e aprofundar nossa visão pessoal, 
concentrar nossas energias, desenvolver a 
paciência e ver a realidade objetivamente. 
Tem como princípio esclarecer aquilo que 
realmente nos importa e que nos leva a viver 
em prol das nossas mais altas aspirações.

II) Modelos mentais: A forma como vemos o 
mundo e como respondemos às situações que 
nos são impostas no cotidiano, inclusive no 
trabalho, são influenciadas pelo nosso modelo 
mental. Os modelos mentais são construídos 
pelas experiências de vida de cada indivíduo, 
que incluem toda sua formação, suas crenças, 
seus valores, sua cultura e costumes.  É 
necessário manter em constante análise aquilo 
em acreditamos, como forma de evitar que 
novas ideias, que poderiam substituir práticas 
obsoletas, não sejam implantadas por serem 
conflitantes como nossos modelos mentais. 

III) A  construção de uma visão 
compartilhada:  A empresa deve ter uma 
visão genuína, que deve ser compartilhada 
por todos e que estimule o compromisso e o 
engajamento.  As pessoas, quando acreditam 
e compartilham a visão da organização, 
dão tudo de si e aprendem porque desejam 
aprender, não apenas por mera obrigação. 

IV) Aprendizagem em Equipe: 
Essencialmente, faz referência à construção 
coletiva de saberes e para que isto ocorra os 
membros da equipe devem ser capazes de 
lançar mão das ideias preconcebidas. O diálogo 
é o ponto de partida para a aprendizagem em 
equipe e, quando esta produz resultados, 
seus integrantes crescem mais rápido e a 
organização também.

V) Pensamento Sistêmico: É a quinta 
disciplina, a que integra todas as outras, 
formando um elo, fundindo-as em um corpo 
coerente de teoria e prática. O pensamento 
sistêmico ajuda-nos a enxergar as coisas 
como parte de um todo, não como peças 
isoladas, bem como criar e mudar a realidade.
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A mobilização contínua para a promoção 
das cinco disciplinas é destacada como 
essencial às organizações que aprendem.

O autor ainda divide o processo de 
aprendizagem em dois níveis:

I) Operacional (know-how): fundamenta-
se na aquisição e no desenvolvimento de 
habilidades físicas para produzir ações; 

II) Conceitual (know-why): centralizada na 
aquisição e no desenvolvimento da capacidade 
para associar conhecimentos conceituais 
sobre uma experiência. 

As organizações do futuro serão aquelas 
que descobrirem a melhor maneira de envolver 
seu capital humano na cultura da educação, 
e, para isso terão que sensibilizar seus 
profissionais em todos os níveis hierárquicos, 
desde o operacional até a alta gerência, para 
que se comprometam e queiram aprender.

Para obter sucesso nos projetos de 
educação corporativa, é necessário gerir o 
conhecimento retido e desenvolvido pela 
organização de forma que venha a contribuir 
para o resultado estratégico planejado. 

1.4 Educação para Adultos ou 
Andragogia

O criador da teoria andragógica Malcolm 
Knowles (2009), produziu estudos detalhados 
com o objetivo de identificar como o adulto 
aprende e, a partir das suas descobertas, 
os seguintes pressupostos foram definidos, 
conforme descrevem Munhoz e Seleme 
(2010):

- Adultos precisam compreender o porquê 
da necessidade de estudar determinado 
assunto;

- O aprendizado de adultos se destaca pela 
experiência;

- A metodologia para a aprendizagem 
de adultos deve ser baseada em situações 
problema; 

- Adultos aprendem melhor quando essa 

atividade remete a resultados imediatos na 
vida pessoal ou profissional. 

Segundo Munhoz e Seleme (2010, p. 74), 
“A educação de adultos se processa de forma 
diferenciada, pois a andragogia considera os 
adultos pessoas com experiência formada, 
com níveis cognitivos variados e, de forma 
geral, aptos a desenvolver atividades de 
aprendizagem independentes”.

Neste contexto, o papel do instrutor deve 
estar centrado em dar apoio, indicar caminhos 
e garantir subsídios para que a aprendizagem 
ocorra, levando-se em consideração que 
o adulto é autossuficiente no processo de 
ensino e aprendizagem, permitindo que 
ele produza as descobertas por si próprio. 
Compreender a andragogia e sua relação 
nas ações de treinamento e desenvolvimento 
das organizações torna-se primordial 
para a escolha dos métodos de ensino e 
aprendizagem mais eficazes. 

Dessa forma, percebe-se a utilização de 
metodologias ativas de ensino-aprendizagem, 
voltadas para a educação de adultos, como 
desafios concretos a serem superados pelos 
instrutores, permitindo a esses a atuação na 
construção do conhecimento. Além disso, o 
instrutor é o agente que prepara o ambiente 
para a atividade do aluno, ou seja, tem o 
desafio e a responsabilidade de incentivá-lo a 
desencadear sua ação. 

“A valorização e a disseminação do 

conhecimento através de educadores 

internos aproxima e proporciona 

fundamental e inigualável troca de 

experiências entre os colaboradores. 

Sinto orgulho diariamente em fazer 

parte deste time, que neste ano, 

completará 50 anos de história.”     

Ricardo Carvalho
Instrutor da Universidade Corporativa
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O marco de início da educação 
corporativa no Banrisul, se dá a partir de 
25 de agosto de 1966, quando é criado o 
primeiro setor responsável pelo treinamento 
e desenvolvimento do Banrisul, através 
da resolução nº 1.741, que institucionaliza 
o “Centro de Estudos de Administração e 
Finanças – CEAF”, Anteriormente a essa data, 
informalmente, as práticas de treinamento e 
capacitação de empregados nas rotinas do 
trabalho bancário já estavam presentes nas 
estratégias de desenvolvimento da empresa, 
desde a sua fundação em 1928. 

No decorrer desse período, de 50 anos 
de formalização da educação corporativa 
no Banrisul, foram desenvolvidos inúmeros 
projetos a partir da premissa de incentivar o 
esforço de seus empregados proporcionando-
lhes meios que contribuíssem para a 
disseminação dos conhecimentos de acordo 
com os talentos individuais. A evolução dos 
projetos de educação na empresa, tornou-
se possível pela inserção de empregados, 
que passam a atuar como instrutores, dos 
conteúdos de domínio de suas áreas de 
atuação. 

Com o avanço dos processos de gestão, 
o banco posicionou-se também quanto à 
demanda de treinamento voltado à gestão 
sistêmica, ao trabalho em equipe, ao 
desenvolvimento pessoal e a busca do 
autoconhecimento. Em 2011, inicia-se a 

Educação Corporativa no Banrisul
discussão sobre a instrutoria e a necessidade 
de estruturação, normatização e valorização 
das atividades do instrutor interno Banrisul.

A partir dessa necessidade em 25/11/2014 
foi lançada a Universidade Corporativa Banrisul 
que tem como missão inovar em educação 
corporativa na comunidade Banrisul, para 
promover a cultura e aprendizagem.

A Universidade Corporativa Banrisul tem, 
como objetivo:

• Criar soluções para segmentos 
específicos da comunidade Banrisul, 
sustentado pela inteligência corporativa.

• Aplicar a inteligência organizacional e 
os recursos para que as pessoas conquistem 
“excelência profissional”.

• Priorizar a construção colaborativa de 
soluções com a comunidade Banrisul, através 
de amplo acesso à UC.                                                 

• Oferecer um modelo educacional que 
potencialize a conexão entre a empresa e a 
comunidade para estimular a aprendizagem 
coletiva e o desenvolvimento local.

• Oferecer um modelo educacional que 
norteie a carreira do indivíduo com base em 
competências pré-definidas, privilegiando a 
autonomia e o desenvolvimento corporativo.

• Oferecer um modelo educacional que 
promova a transformação do conhecimento em 
resultados sustentáveis para a organização.

Com a implantação da UC, alcançou-
se um patamar diferenciado na educação 
corporativa do Banrisul, estabelecendo um 
modelo educacional que oportuniza um maior 
envolvimento e comprometimento de todas as 
áreas da empresa, focando na melhoria dos 
processos que envolvem o desenvolvimento 
corporativo. O lançamento da UC aumentou 
a visibilidade da educação corporativa na 
empresa, impactando positivamente nos 
resultados da organização como um todo.

Instrutores da Universidade Corporativa no 

Projeto de Líderes Banrisul
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O programa de instrutoria interna do Banrisul
O Programa de Instrutoria Interna 

Banrisul foi implantado no final do ano de 
2011, com o objetivo de valorizar os instrutores 
internos, elevando a qualidade dos programas 
de Educação Corporativa, promovendo a 
aquisição de novas competências pedagógicas, 
transferíveis para a sua prática como instrutor 
e também na elaboração e implementação de 
novos projetos da organização. 

A atuação dos instrutores até o ano de 2011 
acontecia de forma não remunerada e muitas 
vezes sem o devido reconhecimento pelos 
gestores, o que se traduzia na frustração com 
relação à execução da atividade. Faziam parte 
do programa nesse período 112 profissionais, 
responsáveis pelos treinamentos das 
áreas técnicas e comercial (produtos). A 
aplicação dos treinamentos, elaboração 
de conteúdos e provas  eram, e continuam 
sendo, desenvolvidos de forma simultânea 
à execução das demais atribuições desses 
empregados. 

A partir da necessidade de ampliação do 
cadastro de profissionais envolvidos com 
a educação corporativa da empresa, para 
atender a novas demandas de treinamento, 
percebeu-se a importância da elaboração 
e implantação de um projeto de captação e 
reconhecimento de instrutores internos. 

O objetivo do Programa de Instrutoria 
é reconhecer os profissionais que atuam 
como instrutores internos, valorizando suas 
atividades e incentivando a busca pela 
aquisição de novas competências e melhoria 
contínua de suas práticas pedagógicas.

Através do Programa de Instrutoria pude trocar conhecimentos técnicos sobre 

diversos assuntos pertinentes ao dia a dia em sala de aula, conhecendo e 

contando com as iniciativas que oferecem suporte a nossa formação.

Letícia Selba da Silva,
Instrutora e Auditora do Banrisul

”

“

Os objetivos específicos do referido 
programa consistem em: 

- Fidelizar os atuais instrutores internos, 
além de atrair e reter novos talentos, garantindo 
a continuidade dos atuais e a implantação de 
novos programas;

- Qualificar e fortalecer o processo de 
educação corporativa na empresa através do 
envolvimento dos profissionais participantes 
do programa.

- Estimular os instrutores a adquirirem 
cada vez mais competências relacionadas 
à instrutoria, processo educativo, processo 
ensino-aprendizagem x treinamento (com 
enfoque na Educação para Adultos - 
Andragogia), técnicas de treinamento e 
avaliação;

- Conscientizar os instrutores sobre a 
necessidade de planejamento e adequação 
dos cursos sob suas responsabilidades, 
levando em consideração as características 
do programa, as metas do Banco, o público-
alvo, o perfil da turma, a carga horária e os 
recursos disponíveis; 

- Ampliar a oferta de treinamentos utilizando 
a expertise interna dos Instrutores participantes 
do programa.

-Definir dentro do Programa de Instrutoria, 
critérios para seleção, avaliação e 
acompanhamento dos instrutores;

- Criar critérios para avaliação dos programas 
de Educação Corporativa, garantindo a 
qualidade e a efetividade do investimento.
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O Programa de Instrutoria Interna tem como 
público-alvo os empregados que atuam como 
educadores na empresa, instrutores de sala 
de aula, tutores e revisores de cursos EAD, 
entre outros.

Os indicadores utilizados para estruturação 
e implantação do PII, foram baseados em 
pesquisa realizada com diversas instituições 
e órgãos, tais como Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Polícia Civil do RS, 
Corsan, que também trabalham com instrutoria 
interna. Foram utilizadas como base, desde 
informações relacionadas a estrutura do 
programa, em sua operacionalidade e 
condução estratégica, até a política de 
remuneração utilizada por essas empresas. 

Com base nesta pesquisa optou-se em 
utilizar, como remuneração aos instrutores/
tutores, o valor praticado pela Polícia Civil do 

Rio Grande do Sul, de R$ 26,00 a hora aula, 
tendo em vista também ser muito próximo 
ao que é pago pelo Banco aos integrantes 
do Coral Banrisul, formalizado por regulação 
interna. 

Além da remuneração financeira, foram 
instituídos Programas de Incentivo com o 
objetivo de promover o desenvolvimento e o 
aprimoramento dos instrutores, otimizando os 
resultados do Banco por meio da capacitação 
de seu quadro funcional. Dentre eles estão 
o Programa de Incentivo ao Aprendizado 
de Idiomas e o Programa de Incentivo à 
Qualificação Superior que possibilita ao 
instrutor ser contemplado com o incentivo em 
até 100% do valor de investimento em curso 
de Graduação ou Pós-Graduação, desde que 
tenha registrado mais de 100 horas/aula como 
instrutor.

Somos colegas, bancários e educadores. É a educação da empresa sendo 

disseminada por quem melhor entende dela mesma: os próprios colaboradores.
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Instrutor Interno Banrisul
Além disso, para o melhor desempenho 

das ações pedagógicas, são oportunizados 
aos instrutores, periodicamente, cursos 
de atualização que abrangem temas 
comportamentais, instrumentos, ferramentas 
e processos, relacionados à sua atuação 
como educador

A identificação e recrutamento dos 
candidatos a Instrutor Interno ocorre por 
indicação da administração a que o empregado 
se reporta, ou através de pedido por iniciativa 
individual do empregado. 

Ainda dentro da seleção de Instrutores, 
são realizadas entrevistas comportamentais 
e técnicas, curso preparatório de instrutoria 
e acompanhamento no desempenho das 
atividades através de avaliações feitas pelos 
alunos e observações de sala de aula.

O acompanhamento pedagógico das 
atividades de instrutoria abrange a análise 
do conteúdo elaborado observando a 
adequação às necessidades da empresa e 
alinhamento à visão do ensino andragógico. 
Esse acompanhamento é realizado pela 
Universidade Corporativa Banrisul. O 
desempenho dos instrutores é acompanhado 
por meio dos instrumentos de avaliação de 
reação, avaliação dos treinamentos como um 
todo, e avaliações de aprendizado, aplicação 
e resultado. Essas avaliações têm o intuito de 
aprimorar as práticas de ensino adotadas, além 
de propor ajustes e melhorias nas atividades e 
na atuação dos instrutores internos. 

O instrutor interno Banrisul é considerado 
um facilitador da aprendizagem, tendo dentre as 
suas atribuições, utilizar diferentes abordagens 
didáticas que estimulem o aprendizado 
levando em consideração o conhecimento 
técnico, as experiências trazidas pelos alunos 
e a aplicação prática. Desta forma, se requer 
do instrutor a flexibilidade e a capacidade de 
articulação, para incentivar o aluno como um 
sujeito crítico, ativo e capaz de transformar-se 
e transformar o contexto.

É fundamental para isso, levar à 
compreensão do instrutor a importância 
de tornar o aluno um sujeito agente na 
construção do conhecimento, estimulando o 
engajamento e a percepção de competência 
e de pertencimento, que levam à autonomia 
na tomada de decisões e atuação profissional, 
assumindo a parcela de responsabilidade com 
a organização da qual faz parte. 

Entende-se que o papel dos educadores 
depende de ações inerentes da atividade, 
como a busca do conhecimento, o 
autodesenvolvimento e a qualificação contínua, 
para uma melhor atuação como instrutores, 
impactando diretamente na formação e 
capacitação do quadro de empregados da 
empresa, assim como no desempenho das 
atividades em suas unidades de trabalho.

Uma das capacitações oferecidas pela 
UC aos Instrutores é o treinamento com 
foco comportamental e didático, no qual são 
exploradas as potencialidades individuais 
desses profissionais, e desenvolvidas as 
habilidades inerentes ao papel do instrutor. 
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Avaliação do Programa de Instrutoria Interna
O programa de instrutoria possibilitou 

à empresa a estruturação do trabalho dos 
instrutores/tutores, a criação de grupos 
elaboradores e revisores de conteúdos, grupos 
de elaboração de questões de prova e o 
desenvolvimento de programas de treinamento 
tais como os Programas de Formação 
Profissional, totalmente desenvolvidos e 
aplicados por profissionais da empresa. Uma 
das grandes contribuições do programa neste 
aspecto é a otimização dos investimentos em 
educação e maior autonomia e controle na 
gestão dos processos. Percebe-se também 
que o tempo entre o desenvolvimento do projeto 
de treinamento e a sua implantação tornou-se 
menor, em razão de não haver necessidade 
de contratação de consultoria externa, uma 
vez que os profissionais envolvidos conhecem 
a cultura da organização, e estão alinhados à 
realidade dos alunos e do Banco.

A base de conhecimento, o perfil e 
qualificação dos nossos profissionais, 
possibilitam que os treinamentos não estejam 
na dependência de um único instrutor, pois 
em caso de indisponibilidade de algum, outros 
profissionais estarão aptos a assumir a sala 
de aula, bem como a dar continuidade nos 
projetos existentes.

Com o intuito de reeditar e buscar melhorias 
na implantação do programa, foi proposta 
a elaboração e aplicação de uma pesquisa 
(Anexo 1) junto aos instrutores internos, para 
identificar a necessidade de qualificação do 
programa de instrutoria  implantado na empresa, 
a partir do conhecimento, expectativas e 
dificuldades desses profissionais.

Foram consultados 225 profissionais que 
atuam como Instrutor Internor e que atuaram 
em programas de treinamento, após a 
implantação do Programa de Instrutoria, entre 
2011 e 2015, independentemente do tempo ou 
região de atuação. Como retorno da pesquisa, 
53% do público selecionado respondeu ao 
questionário proposto, conforme informação 
disponível no Anexo 2. Ou seja, a validação do 
Programa pode ser constatada em pesquisa 
respondida por 120 instrutores.

Dos 62% participantes da pesquisa, verifica-
se a predominância de instrutores na função 
de analistas, que representam profissionais 
que dominam o conhecimento técnico e estão 
alocados em alguma das áreas da Direção 
Geral do banco.

Um número bastante expressivo de 
instrutores, correspondente a 85% dos 
respondentes, afirmam sentir-se apoiados 
pela empresa na atuação da instrutoria. Porém 

“O contato proporcionado pelo “Programa 

de Instrutoria”, entre os profissionais de 

diversas áreas do Banco, oferece a troca 

de experiências e estabelece um sentimento 

de valorização e estimulo ao empregado, 

cujo resultado contribuirá para o 

engrandecimento de nossa empresa.”

Olavo das Virgens
Auditor e Instrutor
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Avaliação do Programa de Instrutoria Interna
alto. Um percentual considerável, de 75% dos 
respondentes, afirma perceber e reconhecer 
esse investimento feito pela empresa no 
último ano. Neste sentido, 79% visualizam o 
aproveitamento de seus talentos e habilidades 
pela empresa e 74% reconhecem o pagamento 
de remuneração diferenciada como forma 
de valorização por suas atuações como 
instrutores. 

A reestruturação dos processos e 
adequações na estrutura, ainda que 
recentes, se mostram bastante satisfatórias 
tendo em vista que 85% dos respondentes 
apontam nível de médio a alto em relação 
aos recursos disponibilizados pela empresa 
para desempenho das funções de instrutor, 
bem como 90% atribui grau de satisfação de 
médio a alto, reconhecendo a Universidade 
Corporativa como um ambiente propício para 
atuação na construção do conhecimento.

Apesar da pesquisa ter apontado um 
grau significativo de satisfação por parte 
dos instrutores envolvidos no programa de 
instrutoria, ações contínuas de melhoria 
são propostas visando o aprimoramento e 
aperfeiçoamento do referido programa. 

47% disseram não perceber valorização do 
trabalho de instrutoria pelo gestor imediato 
(gestor da área técnica de atuação do 
empregado) refletindo uma cultura ainda a ser 
trabalhada junto aos gestores da empresa.

Destaca-se o acentuado grau de formação 
acadêmica dos instrutores, tendo em vista que 
para ingresso no Banrisul a exigência mínima 
é de ensino médio completo, e que apenas 
1% dos respondentes da pesquisa mantém-
se com esta qualificação. Observa-se ainda 
que 34% dos instrutores possuem graduação, 
61% pós-graduação e 4% mestrado.

Em relação ao engajamento dos instrutores 
para com a empresa, decorrente do exercício 
de suas funções, 91% dos respondentes 
sinalizou nível de médio a alto neste quesito. 
Em relação ao comprometimento com o 
atingimento de resultados da empresa, 93% 
das respostas também estão entre os níveis 
médio e alto, e 97% sentem-se preparados para 
assumir novas e maiores responsabilidades 
dentro da empresa.

Considerando a percepção dos 
respondentes em relação ao incentivo que a 
empresa confere a eles para o desenvolvimento 
profissional, 77% apontam nível de médio a 
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Ações futuras do Programa
 Dentre as novas ações previstas para 

o Programa de Instrutoria, está a mudança 
de nomenclatura de “Instrutor Interno” para 
“Educador”. Com essa alteração espera-se 
atingir todos os profissionais envolvidos com a 
Educação Corporativa da empresa: facilitador, 
multiplicador, instrutor presencial, mentor, 
tutor, corretor ortográfico, revisor de conteúdo.

Além disso, é interesse da empresa criar 
uma certificação interna que valorize e 
promova o desenvolvimento dos profissionais 
envolvidos com a instrutoria interna, validando 
o conhecimento e a experiência por eles 
apresentados.

Estão previstas uma série de ações 
que impactarão positivamente na Educação 
Corporativa do Banrisul. Entre elas está a 
reestruturação do Curso de Capacitação de 
Instrutores Internos, antes ministrado em sua 
maior carga horária por empresa externa, e 
atualmente sendo substituída em diversos 
de seus conteúdos por instrutores internos, 
aproveitando a expertise disponibilizada pelos 
empregados envolvidos com a Educação.

Com essa nova capacitação, desenhou-se 
a trilha de formação exigida do Instrutor Interno 
Banrisul, focada no desenvolvimento de 
habilidades didático- pedagógicas inerentes à 
função desempenhada por ele. 

Interação entre colegas no nosso Centro 

de Treinamento proporcionam ideias e 

melhorias aos nossos programas. 
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O Banrisul segue a tendência de grandes 
organizações, com investimentos significativos 
na área de Educação Corporativa, otimizando 
recursos, aprimorando processos e 
qualificando seus profissionais na busca 
da prestação de serviços com excelência à 
toda comunidade. O processo de educação 
corporativa é dinâmico e segue as diretrizes 
consolidadas pela empresa durante seus 87 
anos de existência. 

Os Programas de Instrutoria Interna já 
existem nas corporações, no entanto o que 
se apresenta como ganho e diferencial 
competitivo é a vinculação entre os processos 
de produção e multiplicação de conhecimento 
e as práticas e vivências reais de trabalho, uma 
vez que os instrutores internos são técnicos 
especializados em suas áreas de trabalho. 
Esse fato propicia ambientes de aprendizagem 
para além das salas de aula.

Com a implantação do programa de 
instrutoria interna percebe-se alguns avanços 
na área de educação corporativa do Banrisul, 
dos quais podemos destacar especialmente 
o maior engajamento, comprometimento e 
valorização dos profissionais que atuam na 
instrutoria interna, e como consequência 
a qualificação da educação corporativa da 
instituição.    

O programa de instrutoria interna possibilitou 
ao Banrisul otimizar os recursos investidos 
em treinamentos e desenvolvimento, ampliar 
a oferta de treinamento, oportunizar a 
mais colaboradores o acesso aos diversos 
programas de capacitação desenvolvidos, 
além de fortalecer os processos de educação 
corporativa, resultando em uma empresa 
sólida e competitiva, consolidada nos pilares 
do conhecimento, da cultura e da modernidade. 

O Banrisul investiu e continua investindo 

Considerações Finais 
fortemente na valorização e capacitação dos 
profissionais comprometidos com a educação 
na empresa, fato já reconhecido pelos atuais 
instrutores e que fez despertar, no quadro de 
funcionários, o interesse pela participação no 
Programa, aumentando, assim, o número de 
colaboradores nele envolvidos.

A implantação do Programa de Instrutoria 
Interna resultou na construção de um senso 
de unidade e direcionamento de ações 
de   desenvolvimento pessoal e profissional, 
permitindo   o fortalecimento do quadro 
de instrutores que, apesar de integrar 
diferentes áreas da empresa, atua de forma 
alinhada e integrada, fortalecendo a eficácia 
dos programas de desenvolvimento e 
apresentando excelentes resultados para a 
empresa.

O reconhecimento do Banco quanto à 
entrega do instrutor abrange não só a sua 
valorização financeira, mas também o seu 
reconhecimento em agregar valor à instituição 
e à Educação Corporativa, tida como base 
para o engrandecimento de seus negócios e 
seus resultados.

Desde a implantação do Programa de 
Instrutoria, em 2011, até o final de 2015, foram 
contabilizadas 37 mil horas de instrutoria 
para 709 colaboradores envolvidos com a 
Educação Corporativa da empresa, totalizando 
um investimento aproximado de 970 mil reais. 

Além do pagamento de hora-aula previsto 
neste Programa, foram investidos, nos últimos 
dois anos, 150 mil reais em capacitação e 
desenvolvimento de 10 turmas de treinamento 
de Instrutores Internos, envolvendo conteúdos 
com soluções internas e consultorias externas. 

O retorno de investimento pode ser, 
empiricamente, mensurado pela inovação 
de metodologias e qualidade dos cursos, 
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identificado através das avaliações de 
instrutoria e pela melhoria dos materiais 
didáticos disponibilizados, além do constante 
reconhecimento da representatividade da 
área de educação dentro da empresa.

Há cinco anos, antes da implantação do 
Programa de Instrutoria, eram realizadas 
7 horas (média ano) de treinamento por 
empregado com uma estrutura funcional 
de 10 mil profissionais e custo aproximado 
de 12 milhões de reais de investimento, 
considerando a necessidade de locação 
de espaço externo para treinamentos e 
contratações de instrutoria externa. 

A partir de 2011, com a otimização do Centro 
de Treinamento Banrisul e com a implantação 
do referido Programa, houve um aumento 
gradativo da média anual de treinamento por 
empregado, atingindo em 2014, o patamar de 
50 horas (média ano), com investimento de 8 
milhões de reais.

No ano de 2015, foram realizadas 40 
horas (média ano) de treinamento  por 
empregado com uma estrutura funcional de 
11 mil profissionais e custo aproximado de 6,1 
milhões de reais de investimento. Estes dados 
consideram excepcionalmente o segundo 
semestre do referido ano, devido ao momento 
de transição política do Estado do Rio Grande 
do Sul. Essa fase de mudança interferiu 
diretamente nas atividades previstas pela 
empresa durante todo o primeiro semestre 

de 2015, uma vez que as deliberações 
dependiam da nomeação da nova diretoria, 
o que ocasionou a redução de cursos de 
capacitação ofertados e consequentemente 
a quantidade de horas de treinamento por 
empregado.

Para o ano de 2016 está prevista a realização 
de 60 horas (média ano) de treinamento por 
empregado, com o mesmo investimento, de 8 
milhões de reais, para uma estrutura funcional 
de 11.500 colaboradores. Essa ampliação de 
horas de treinamento e a redução de custos 
previstos, atribui-se, principalmente, ao 
uso intensivo do Centro de Treinamento da 
empresa e pela construção e aplicação de 
conteúdos desenvolvidos internamente, que 
ganharam autonomia em relação aos trâmites 
burocráticos de contratações externas. 

O Programa de Instrutoria Interna cria 
um sentimento de valorização profissional, 
de pertencimento, fazendo da instrutoria 
uma oportunidade de imprimir mudanças 
significativas na cultura da empresa. 

A qualificação dada, pelos programas de 
treinamento e desenvolvimento, ao quadro 
funcional, cada vez mais aderentes as 
necessidades organizacionais e de mercado, 
se reflete diretamente no incremento de 
resultado e como diferencial competitivo para 
a empresa. 

“A base do Conhecimento Corporativo é construído no dia a dia e consolidado pelos 

colaboradores nas suas atividades rotineiras. O melhor atalho para uma disseminação 

eficaz deste é a utilização de personagens chave para repassar estas informações.

Assim, o Programa de Instrutoria do Banrisul, no momento em que reconhece estes 

personagens e seus conhecimentos, dá um enorme passo em direção da construção de 

uma base sólida de Conhecimentos e Saberes”.

Milan Kras Soares
Instrutor e Analista da Gestão de Pessoas
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Anexos
Anexo1 -Instrumento de Pesquisa 
– Questionário

- Mensagem enviada aos destinatários da 
pesquisa

“Prezados instrutores,

A universidade Corporativa Banrisul, 
está trabalhando ativamente para qualificar 
os programas de treinamento e formação, 
iniciando esse movimento sempre a partir do 
conhecimento, expectativas e necessidades 
de nossos instrutores, uma vez que esses 
são os responsáveis pela disseminação 
da inteligência corporativa. Diante disso, 
solicitamos a gentiliza de responderem até 
dia 11/06/2015, pesquisa a ser acessada no 
link abaixo copiado. Destacamos que essa 
pesquisa contribuirá para novas ações a 
serem desenvolvidas por nossa Universidade.

Link para acesso a pesquisa: Pesquisa 
Instrutores Internos”

- Questionário aplicado através da 
ferramenta Share Point

I. Dados Gerais: 

- Gênero

- Faixa Etária

- Grau de Escolaridade 

- Função

II. Questões Objetivas (sim ou não):

1) Você se sente apoiado em desempenhar 
plenamente as atividades de instrutoria?

2) Existe interação com outros instrutores/
colegas de trabalho?

3) Você se sente valorizado no seu local 
de trabalho por ser instrutor?

III. Questionário com Escala de 
concordância (alta, média e baixa):

Considerando sua atividade como instrutor, 
como você classifica as questões abaixo:

1) Nível de engajamento com a empresa 
decorrente do exercício da instrutoria?

2) Grau de comprometimento com o 
atingimento dos resultados da empresa.

3) Preparo para assumir mais ou maiores 
responsabilidades.

4) Aproveitamento de seus talentos e 
habilidades pela empresa. 

5) Grau de adequação dos recursos 
disponibilizados pela empresa para 
desempenhar a sua função de instrutor.

6) Grau de satisfação com as ações da 
Universidade Corporativa como um ambiente 
para atuar na construção do conhecimento.

7) Grau de percepção do incentivo 
da empresa para o seu desenvolvimento 
profissional.

8) Acompanhamento e avaliação da 
Universidade Corporativa quanto a atuação 
dos instrutores em sala de aula.

9) Grau de percepção do pagamento 
de remuneração diferenciada (horas de 
instrutoria) como uma forma de valorização 
dos profissionais que atuam como instrutores.

10)  Percepção do investimento da 
empresa na capacitação de seus instrutores 
internos no último ano.
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Anexo 2 - Tabulação da Pesquisa 
Público alvo da pesquisa: 225 empregados 

Total de Respondentes: 120 (53%)

Pesquisa entre os Instrutores Internos
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