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O Banco Central do Brasil
Belém(59 – 1,5%)
Fortaleza (134 – 3,4%)
Recife (142 – 3,6%)
Brasília (1.740 - 44%)

Salvador (100 – 2,5%)
Belo Horizonte (262 – 6,6%)
Rio de Janeiro (506 – 12,8%)
São Paulo (697 – 17,6%)
Curitiba (139 – 3,5%)
Porto Alegre (178 – 4,5%)

Total Servidores:
3.957
Posição em
11.03.2014

Missão

O Banco Central do Brasil

Missão
Assegurar a estabilidade do
poder de compra da moeda e
um sistema financeiro sólido e
eficiente.
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O Banco Central do Brasil
Visão
O Banco Central, por sua atuação autônoma, pela
qualidade dos seus produtos e serviços, assegurada pelos
seus processos de gestão, pela competência dos seus
servidores, será reconhecido cada vez mais como
instituição essencial à estabilidade econômica e financeira,
indispensável ao desenvolvimento sustentável do Brasil.
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O Banco Central do Brasil
Valores Organizacionais

Ética

Compromisso com a instituição
Excelência
Foco em resultados
Responsabilidade social
Transparência
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O Banco Central do Brasil
Objetivos Estratégicos
1. Assegurar o cumprimento das metas de inflação estabelecidas pelo CMN
2. Assegurar a solidez e o regular funcionamento do SFN
3. Promover a eficiência do SFN e a inclusão financeira da população

4. Assegurar o suprimento de numerário adequado às necessidades da
sociedade
5. Aprimorar o marco regulatório para o cumprimento da missão institucional

6. Promover melhorias na comunicação e no relacionamento com os públicos
interno e externo
7. Aprimorar a governança, a estrutura e a gestão do BCB
8. Fortalecer a inserção internacional do BCB
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O Banco Central do Brasil
Contexto
 Aumento de escopo de atuação
 25% redução estimada do quadro entre 2009 e 2014
 Renovação parcial do quadro com impacto na cultura
 Compatibilização entre sucesso e necessidade de mudança tendo
em vista novos desafios institucionais
Fortalecer os elementos da cultura e do clima para superar os
desafios de nossa missão e viabilizar as diretrizes estratégicas.

Modelo Integrado de Gestão da Cultura e do Clima
Premissas
 Cultura e Clima são alicerces em relação às ações de gestão organizacional.
 Fortalecimento dos elementos da cultura e do clima potencializam os
instrumentos de gestão, o desempenho técnico, o compromisso dos servidores
e os resultados do Banco.
 Alinhamento dos comportamentos aos valores organizacionais, às metas e aos
objetivos estratégicos.
 Envolvimento de todos os líderes e compromisso da Alta Administração.

 Modelo integrado e de gestão viável e aplicável, evitando complexidades
desnecessárias.
 Modelo evolutivo, com fases de implantação e com complexidade crescente.

Modelo Integrado de Gestão da Cultura e do Clima
Planejamento
Estratégico

Análise de
valores
organizacionais e
comportamentos

Diagnóstico do
clima e da cultura
organizacional

Comportamentos
definidos

Reflexão sobre
valores
Valores
disseminad
os

Entendimento dos fatores de clima
e cultura a serem trabalhados

Alinhamento de
equipes
aos de
Avaliação
desafios
Desempenho
organizacionais
Comportamen
tos alinhados

Alinhamento
dos
Avaliação
de
instrumentos
e
Desempenho
ritos de gestão

Percepção
da Prática
dos Valores

Medição da
efetividade e da
maturidade da
gestão da cultura
e clima

Pessoas

Gerenciamento
das ações de
clima e cultura

Instrumentos
ajustados e prática
efetiva dos valores

Ações
efetivas

Instrumentos
Instrumentos
de
de
Gestão
Gestão Banco
Banco

Modelo Integrado de Gestão da Cultura e do Clima
Planejamento Estratégico
Missão, Visão e Valores Organizacionais
Reflexão sobre os
valores
• Disseminação de
valores
• Semana de Cultura
anual
• Dia do
Reconhecimento
• Palestra do
Presidente
• Valorização por
tempo de BC

Alinhamento das
equipes aos desafios
organizacionais
• Alinhamento de
comportamentos
• Ritos e encontros
• Avaliação individual
• Feedback individual
• Reconhecimento
• Valorização

Alinhamento de
instrumentos e de
ritos de gestão
• Integração de
instrumentos

Ações de gestão de
cultura e clima
• Agenda das
unidades
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Modelo Integrado de Gestão da Cultura e do Clima
Efetividade (escala de 1 a 5):
• Melhoria do clima organizacional
• Satisfação com os eventos realizados
• Alinhamento das equipes aos valores organizacionais
• Fortalecimento da prática dos valores organizacionais
• Alinhamento e integração dos instrumentos de gestão aos valores organizacionais
Maturidade (escalas de 1 a 4 e de 1 a 5):
• Implantação e sustentabilidade da metodologia - integração das ações;
disseminação da metodologia; plano de ação anual
• Conhecimento técnico da equipe - capacitação; encontros técnicos; grupos de
discussão
• Melhoria contínua da metodologia - sistema informatizado; registro do aprendizado
• Gestão de cultura e clima - diagnósticos; ações corporativas; consultoria às
unidades; reflexão sobre valores
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EFETIVIDADE:

26

Dezembro/13

21

25

Nível 4
16 17

Julho/11

Nível 3

11

15

Nível 2
10

06

Nível 1

20

30

Nível 5
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MATURIDADE:

Dezembro/13

83

65

46

58

Nível 2
27

45

Nível 1

101

Nível 4

Julho/11
82

Nível 3
64

102

120

Nível 5
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Clima
Organizacional
são
as
percepções
compartilhadas entre os servidores do Banco
Central sobre as políticas, as práticas e os
procedimentos de gestão organizacional.
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Alerta

Favorabilidade

Escala de avaliação
Azul

4

Concordo totalmente
Verde

3
2
1

Totalmente favorável
Favorável

Concordo

Amarelo

Pouco favorável

Laranja

Desfavorável

Discordo
Discordo totalmente
Vermelho

Totalmente desfavorável
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FATORES
Atuação Gerencial
Clareza das metas

Gestão de mudanças

APLICAÇÃO
 Intranet

Benefícios e carreira

 Periodicidade: a cada 2
anos

PASBC

 Participação voluntária

Imagem do BCB

 A taxa na última pesquisa
foi de 50%

Condições de trabalho
Gestão do trabalho em equipe
Mobilidade
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ANÁLISE DE DADOS
 Estatística descritiva e inferencial
 Grupos focais para aprofundamento do diagnóstico
 Análises comparativas em relação à adesão a outras iniciativas
corporativas, à avaliação de líderes e à prática dos valores
organizacionais.
 Hoje não há metas estipuladas para o índice de favorabilidade. Há
ações para a melhoria na avaliação média de alguns fatores da
pesquisa.
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DIVULGAÇÃO
 Resultados gerais compartilhados com todos da organização por
vídeo.

 Diretoria Colegiada - resultados gerais e por diretoria.
 Unidades
•

Apresentação dos resultados gerais para chefes de unidade e
relatórios executivos com resultados de sua unidade.

•

Para todos os servidores há acesso ao resultado de sua unidade
por meio eletrônico no Painel de Gestão à Vista.

•

Fornecimento de análises complementares por demanda.

 Coluna Melhorando o Clima
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Coluna Melhorando o Clima
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PLANOS DE AÇÃO PARA A MELHORIA DO CLIMA
 Corporativo
• Proposição de ações de melhoria do clima pelas áreas responsáveis
pelas políticas em Gestão de Pessoas, Planejamento, Orçamento e
Gestão, Universidade Corporativa, Comunicação, Materiais, Segurança e
Tecnologia da informação.
• Execução do plano pelas unidades.
• Acompanhamento pela área de Planejamento, Orçamento e Gestão.
• Prioridade para ações ligadas a aspectos avaliados como menos
favoráveis na pesquisa.
 Setoriais – desenvolvidos e executados pelas próprias unidades.
• A área de Planejamento, Orçamento e Gestão, quando demandada,
auxilia as unidades no desenvolvimento, na execução e no controle. A
orientação é focar nos aspectos menos favoráveis.
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EXEMPLO – AÇÕES CORPORATIVAS PARA A MELHORIA DO CLIMA

Depog

Produto

Envolvidos

Ritos de participação dos servidores nos
Unidades
processos de mudança organizacional das áreas
responsáveis
do Banco
Modelo de Divulgação e Acompanhamento do
Comun
Planejamento
Modelo de Gestão de Cultura e Clima
Unidades de
Organizacional
gestão corporativa
Consultoria para definição de planos de melhoria
Unidades
setoriais (Implantado)
responsáveis

Prazo

Dez/13

Dez/13
Jun/13
-
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Guia Você S/A – Melhores empresas para se trabalhar
BCB é uma das 5 melhores instituições públicas para se trabalhar.

Diretor de Administração recebendo o prêmio em
setembro de 2013.

Como aplicar a gestão por competências nos
processos de sucessão e de avaliação de líderes
AVALIAÇÃO DE LÍDERES

Objetivo – avaliar o alinhamento das
competências dos líderes ao Perfil de
Liderança.
Avaliação bianual (2011 e 2013)
PERFIL DE LIDERANÇA
1. Liderança
2. Gerenciamento eficaz
3. Responsabilidade técnica
4. Inovação empreendedora
5. Articulação institucional

Como aplicar a gestão por competências nos
processos de sucessão e de avaliação de líderes
BENEFÍCIOS ESPERADOS
 Visão sobre o desempenho dos líderes e o seu alinhamento às metas
institucionais
 Reforço da prática dos valores organizacionais
 Conhecimento sobre o que é esperado dos líderes
 Informação para a priorização das ações da Escola de Liderança
 Auto conhecimento

Como aplicar a gestão por competências nos
processos de sucessão e de avaliação de líderes
Para cada item - como os líderes praticam as competências.
Cálculo final:

Autoavaliação
(30%)

Gerente
imediato
(40%)

Subordinados
(30%)

Líderes conhecem somente as médias finais ponderadas (auto
avaliação, líder superior e subordinados).

Média final
ponderada

Como aplicar a gestão por competências nos
processos de sucessão e de avaliação de líderes
RESULTADOS 2013

 98% dos líderes com pelo menos uma avaliação
 Subordinados participam menos e dão notas mais altas.
 Reflexões:
 Maturidade no processo de avaliação;
 Maior confiança no processo de avaliação (redução do medo de
retaliação);
 Maior complexidade e aumento no número de ações avaliadas;
 Maior número de novos líderes por causa das aposentadorias
(maturidade gerencial).

A Escola de Liderança como um dos
instrumentos para o desenvolvimento gerencial
Escola de Liderança
A Escola de Liderança é um espaço criado no âmbito da
Universidade Banco Central do Brasil que visa formar
gerentes e sucessores de acordo com o perfil de liderança
definido como padrão para a organização.
• Perfil

• Trilhas

A Escola de Liderança como um dos
instrumentos para o desenvolvimento gerencial

A Escola de Liderança como um dos
instrumentos para o desenvolvimento gerencial

A Escola de Liderança como um dos
instrumentos para o desenvolvimento gerencial

Como executar as políticas e práticas que geram
um ambiente propício à retenção e ao
desenvolvimento de talentos
Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas
Diretrizes para atuação do Comitê:
I - harmonização das decisões e das ações de GP no BCB;
II - estímulo à implantação de melhores práticas em GP;
III - aprimoramento da governança, da estrutura e da gestão da instituição;
IV - integração da GP com os outros processos de gestão do Banco e, no que couber,
com o órgão central do Sistema de Pessoal Civil do Poder Executivo Federal.

Compete ao Comitê:
I – propor políticas e diretrizes de GP e parâmetros para avaliação da efetividade das
políticas de GP;
II - acompanhar as deliberações sobre políticas de GP e avaliar a efetividade de seus
resultados;
III - atuar como instância consultiva de assuntos supra departamentais em GP.

Obrigada!
Liziane Castilhos de Oliveira Freitas
Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão
Escritório de Soluções em Comportamento Organizacional

liziane.freitas@bcb.gov.br
depog.escom@bcb.gov.br
Brasília, 16 de maio de 2014

