Intranet BB

1 de 2

https://portal.intranet.bb.com.br/wps/myportal/intranet/Home/ant/nacio...

06/04/2017

Gestão de Pessoas

UniBB é premiada como a melhor universidade corporativa do mundo na
categoria Inovação
O BB participou pela segunda vez do Global CCU Awards, iniciativa internacional que reconhece as
melhores universidades corporativas do mundo. Desta vez, a UniBB recebeu o prêmio de "Best Corporate
University Innovation - Gold Award", melhor universidade corporativa do mundo na categoria Inovação.
O Global CCU Awards é realizado de dois em dois anos. A
premiação deste ano foi realizada nesta quarta-feira, 5, em Paris,
e contou com a presença do Diretor Gestão de Pessoas, José
Caetano Minchillo.
Na última edição, em 2015, a UniBB foi eleita a Melhor
Universidade Corporativa do Mundo. Pelas regras do Global CCU
Awards, não é permitido que as universidades corporativas
concorram nessa categoria em duas premiações consecutivas.
Participaram neste ano empresas de todos os continentes. Entre os concorrentes, estavam grandes
instituições brasileiras, como Banco Central, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Vale, e internacionais,
como a Defense Acquisition University (EUA), McDonald's (América Latina), Gas Natural Fenosa
(Espanha) e Bosasa Group (África do Sul). Para Caetano, “ganhar esse prêmio, tendo concorrido com
grandes empresas, que também são mundialmente reconhecidas, eleva a UniBB a um patamar ainda
mais alto e confirma que estamos no caminho certo ao buscar, continuamente, a inovação em nossas
iniciativas, reforçando nosso propósito de contribuir para concretizar a visão de futuro do Banco e para
atingir os objetivos estratégicos".
Alinhada
ao
movimento
estratégico
de
Transformação Digital do Banco do Brasil, a UniBB
vem atuando com o propósito de oferecer o que há
de mais inovador em tecnologias e metodologias
educacionais. Seja online ou presencial, todas as
ações propostas pela UniBB contemplam linguagem
e arquitetura de conteúdo que reforça os valores do
Banco e torna a leitura mais agradável e didática.
As soluções educacionais oferecidas pela UniBB são constantemente revisadas e atualizadas para apoiar
iniciativas estratégicas da organização. Para o Vice-Presidente Distribuição de Varejo e Gestão de
Pessoas, Walter Malieni Junior, “esse prêmio reflete todo o esforço da UniBB em promover o
conhecimento e incentivar o desenvolvimento dos funcionários, preparando-os para os desafios que o
Banco do Brasil enfrenta. A disponibilização das Trilhas de Atendimento, contendo cerca de 75 ações de
capacitação, e da Trilha Gestão de Resultado, que aborda, pedagogicamente, temas como PCLD e
Conexão, é exemplo de como a UniBB se faz presente no dia a dia da organização”.
Saiba mais sobre a UniBB
A UniBB disponibiliza aos funcionários diversas mídias e estratégias de educação que envolvem: vídeos,
infográficos, animações, audioaulas, e-books, games educacionais, tutoriais eletrônicos, realidade virtual,
entre outros.
Desde o seu lançamento, em 2013, o Portal UniBB registrou mais de 8 milhões de conclusões de cursos
online. São mais de 102 mil credenciados ativos, entre funcionários e menores aprendizes. Com mais de
13 mil acessos por dia, o Portal UniBB também está disponível nas versões em inglês e espanhol,
alcançando assim os funcionários da rede externa.
A UniBB também disponibiliza nas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas (Gepes) um ambiente
propício para o desenvolvimento de atividades pedgógicas presenciais. Nos cursos presenciais, são
utilizados materiais didáticos atrativos e reaproveitáveis – o que reduz despesas e contribui para os
índices de eficiência Banco.

Oficina realizada em unidade regional da Gepes

No total, o portfólio da UniBB conta com mais de 750 soluções educacionais. "Todo esse investimento tem
como objetivo propiciar um processo de ensino-aprendizagem atrativo e efetivo, estimulando a
participação e contribuição dos funcionários", destaca Kátia Bastos, gerente executiva da UniBB.
Esse prêmio é fruto do trabalho de todos que constroem a UniBB diariamente, seja por meio das
conclusões de treinamentos presenciais e online, participações em atividades colaborativas, utilização de
bolsas de graduação, pós-graduação e de idiomas, realização de exames de certificações ou outras
atividades educacionais.
O funcionário Roberto Comitre, Gerente Geral da agência Foz do
Iguaçu (PR), com 12 anos de Banco, ressalta que a UniBB é
importante para sua formação pessoal e para o papel de líder
formador na capacitação de sua equipe. "A riqueza de conteúdos
e materiais de alto nível, com didática variada, de fácil
assimilação, ao nosso alcance e de nossa equipe e família,
disponível 24 horas por dia, faz toda a diferença! Nas diversas
trilhas de aprendizagem, encontramos cursos que vão desde
conhecimentos do mercado financeiro a assuntos de bem-estar e
qualidade de vida. E ainda podemos dizer que estudamos na melhor e mais conceituada universidade
corporativa do mundo", finaliza Roberto.
Parabéns a todos por contribuírem para mais essa importante conquista do Banco do Brasil.
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qualidade de vida. E ainda podemos dizer que estudamos na melhor e mais conceituada universidade
corporativa do mundo", finaliza Roberto.
Parabéns a todos por contribuírem para mais essa importante conquista do Banco do Brasil.
Clique na imagem abaixo e veja o vídeo.
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