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I N T R O O U C ~ O 

Quem slo os administradores de agência do 

Banco do Brasil? Como agem? Como se comportam? Como se 

relacionam? Quais são as suas principais qualidades, carências ou 

deficiências? A do Banco do Brasil conhece 

verdadeiramente o executivo que comanda as vendas dos produtos da 

empresa nas agências? 

Essas questões normalmente afligem 

organizações gigantescas como o Banco do Brasil, principalmente 

diante de um momento econômico e político tão delicado quanto 

este que vivemos, onde se exige, cada vez mais, 

competitividade e capacidade negociaI. 

das empresas 

Estará o Banco do Brasil desenvolvendo e 

treinando os seus gerentes da forma mais adequada possivel? Os 

novos conceitos administrativos relacionados à racionalização do 

trabalho, à desburocratizaçlo das atividades, i informatização 

das rotinas internas, à convivência permanente com um ambiente em 

constante mudança, estarão sendo corretamente absorvidos pelo 

corpo gerencial ou os gerentes continuam ainda excessivamente 

presos ao passado, às regras desnecessárias, agindo como 

burocratas-controladores, 

órgão p~blico ? 

ao melhor estilo de um tecnocrata de 

Estaria os gerentes investindo no crescimento 

profissional e individual de seus funcionários, estimulando o 

autocontrole dos seus subordinados e delegando autoridades, ou 

continuam ainda supercontroladores, autocratas, avessos 0.0 
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diilogo e i particia,io do funcionalismo nos neg6cios e problemas 

da êl.gênc ia? 

o de agência do BB 

verdadeiramente preocupado em aumentar a capacidade negociaI de 

sua êl.gência, da sistemática dêl.s 

potencialidades do mercado e das deficiências da concorrência, ou 

est al-i <:l.inda pl-eso ao "-:;t"atus qUQ" adquirido, que D..!:L. passado 

lhe fornecia uma sala com ar-condicionado e uma enorme fila de 

clientes na sua porta, desejosos de um empréstimo subsidiado? 

Hoje os empréstimos subsidiados não existem 

mais ( O Banco do Brasil não é mais um balcão de empréstimos) e o 

gel-ente não pode mais fical- "sentado" na sua sala a esperi:l. de 

bons clientes, pois eles, com certeza, não aparecerão, pois serão 

"pescados" POI- gel-entes de bancos mais agressivos. O "bom" 

gerente deve "pescal-" o cliente com o mesmo cuidado e pl-epal-O que 

um bom pescador puxa um grande peixe do rio. Maus pescadores s6 

pescam por acaso, e quando fazem, s6 pescam peixes mi~dos. Da 

mesma fel-ma "maus" gerentes não sabel-ão conquistar grandes e 

potenciais clientes. Por isso, treinar os administradores de 

agências não é luxo, mas uma necessidade vital de sobrevivência 

da Ol-gan izai;ão. 

Um gerente que passou décadas cuidando de 

burocracia distribuindo cl-éd it o subsidiado 

"selecionando" clientes, teri, com cel-teza, muiti:l.s diflclJ.ldades 

para modificar esse papel e passar a trabalhar com poucos 

controles internos com ênfase na conquista de novos clientes. 

r: 
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Os gerentes dE grandes agências dos bancos 

privados têm anos a fio de experiência verdadeiramente negociaI, 

pois sempre agiram com base nesse pressuposto. Conhecem tudo do 

mercado. São veteranos. O gerente do BB tem no máximo 5 a 6 anos 

de prática negociaI ( foi só a partir de 1986 que o BB adotou uma 

postura de Banco m~ltipIo, concorrendo em pé de igualdade com os 

outros Bancos), muitos, nem isso, pois chegaram a fun~io de 

gerente nos ~ltimos anos. 

Isso nio desmerece o gerente de agência do BB, 

mesmo porque a experiência negociaI nio é o ~nico atributo 

necessário para uma boa gestio. Has temos que considerar que anos 

de prática negociaI criam uma cultura dentro da organiza,io que 

favorece a aprendizagem dos novos funcionários para o trato da 

clientela e o aproveitamento de oportunidades. Essa cu 1 t 'J.r<3. 

negociaI no Banco do Brasil está apenas come,ando a SEr formada e 

isso pode influir no desempenho dos 

funcionários das agências. 

Daqui a nossa 

procurará desenvolver uma critica fundamentada acerca do problema 

gel-enc ia I do BB. Trataremos de questÕES l- e I ac i on <3.d as ao 

recrutamento, sele,io, forma,io e avalia,io de desempenho 

funcional dos administradores de agência, com base na cultura da 

o\-g<':'l.n izaçio, na teoria gerencial contemporinea, no Estudo dos 

documentos do Banco e na observa,io "in loco" dos CLU-SOS 

oferecidos pelo Depal-tamento de Fonnaçio F' l- o f i s si on <3.1 

(DESED/CEFOR) no treinamento desses executivos. 
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P~"ralelamente, apresentamos uma pesquisa de 

campo acerca do Perfil do Gerente de Agência do BB na Regiio 

Sudeste do País, desenvolvida com base na opiniio dos 

funcionál-ios (pel-fil "per"cebido" pelo SUbol-dinado) e dos Pl-ÓP1-ios 

administradores <auto-avaliaçio)" 
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PRIHEIRA PARTE - O PROSLEHA GERENCIAL DO SS 

CAPITULO 1 - CONTEXTO EM QUE O TEMA SERA DESENVOLVIDO 

o contexto de uma organiza~io do tipo do Banco 

do Brasil <BB) pode ser analisado sob diversos ingulos e 

enfoques, privilegiando-se quase sempre este ou aquele prisma. 

, 
E p~blico hoje que o BB vive um momento 

difícil de mudan,as, ajustes e adapta,io de sua missio a um novo 

modelo econ8mico e político do pais. O contexto que surge a 

dai é complexo, de forma que se pode dividi-lo 

(estritamente para efeito diditico e explorativo) em 3 grandes 

prismas de anilise(l>, a saber: 

(a) o prisma politico, onde se procura abordar o problema da 

adequa~io da filosofia de trabalho da empresa is necessidades 

politicas do governo e da sociedade e toda problemitica daí 

advinda; (b) o prisma econ6mico-financeiro, onde se visualiza as 

quest5es referentes is dificuldades financeiras emergenciais da 

empresa, os problemas da economia e do mercado que refletem na 

empresa e nos negócios e até nos sal~rios dos funcioniriosJ e (c) 

o pris.a administrativo, onde se procura mostrar o gigantismo, o 

"tradicionalismo", as deficiências tecnólgicas, o "autoritClxismo 

ol-ganizacional" e as consequentes disfun~5es administl-ativas daí 

originirias (excesso de burocracia, centraliza,io, continuismo, 

deteriora~lo do relacionamento, perda da competitividade). 

A anilise do contexto, portanto nlo é coisa 

simples, muito pelo contririo. Trata-se de uma questlo complexa e 

profunda. Trataremos aqui, prioritariamente, em ressaltar aqueles 

aspectos do contexto organizacional que diretamente estio 

8 



l-elacionados com o nosso tema "Desenvolvimento Gerencial". Nesse 

sentido privilegiaremos determinados aspectos em detrimento de 

out l-OS. 

1..1. - Conte:·do Organizacional do BB sob o Prisma Político e a 
Questão Gerenc ia I 

o aa, na qualidade de Banco oficial, onde a 

Uniio detem a maior parte do capital social, 
, 
E~ uma empresa 

dependente e subordinada ao Governo Federal. Neste sentido está 

obrigada a cumprir as determina,5es do Ministério da Economia, do 

Banco Central e propriamente até do Presidente da Rep~blica, este 

~ltimo por constituir-se como autoridade máxima do Poder Federal. 

portanto que a missio institucional reflita em 

primeiro lugar as demandas do governo (interesses políticos e 

econômicos da na,io). O grande problema é que muitas vezes os 

interesses da na,io (ou políticos) entram em choque com os 

A part i l- daí sUl-gem diversas 

definiç5es de missio institucional que procuram conciliar as 

demandas políticas/sociais com os interesses da empresa. Um 

exemplo é essa defini!;ão e-~xt\-aída do Manual "Produtos do Banco" 
do BB (s/ dat a) : " Na qua I idade de Banco do Governo, como agente 
promotor do desenvolvimento econômico e social do país, o Banco 
tem como missão atuar como moderador e regulador do mercado 
financeiro e, ainda, desenvolver o intercâmbio comercial com o 
e:'der ior, remunerando adequadamente os acionistas e buscando a 
sat isfa~ão da sociedade, dos clientes e a rea I iza~ão profissiona I 
de seus func ionár ias. "( p . !51 ) 

Notem, que a questão dos interesses da na!;io é 

logo de inicio ressaltada na defini!;io (oficial', deixando claro 

que o Banco é, antes de tudo, agente promotor do desenvolvimento 

do país. 
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Não obstante, a "vet-dadeira" e "t-eal" missão 

institucional do Banco passa a ser o resultado da administra,ão 

de um _iN de demandas dos quais fazem parte: (a) os desejos 

politicos dos governantes; (b) as necessidades econômicas e de 

desenvolvimento do pais; (c) as necessidades, tendências e 

particularidades do mercado financeiro; e (d) as necessidades de 

sobrevivência da própria organiza~ão. 

Dessa forma, a missão institucional do Banco 

acaba concretizando-se a partir desses mdttiplos interesses, 

muitas vezes conflitantes entre si. Entretanto, a hist6ria do 

Banco tem demonstrado que a empresa vem conseguindo administrar 

e financeira da organiza,ão. Assim, atende-se ao Governo Federal 

em seus anseios politicos e econômicos determinados, a problemas 

sociais especificos(2), procurando-se, quase sempre, adequi-los 

às necessidades de sobrevivência da organização. 

Essa é a "vet-dadeit-a" missão inst itucionat do 

Banco, ou seja, administrar este complicado _iN de demandas, 

preservando a sobrevivlncia da empresa. 

A importincia dessa questão para o nosso 

trabalho é concreta. Que tipo de gerente (administrador) o BB 

Um profissional apto a fomentar o desenvolvimento do 

pais através de sua atuação dentro da agência ou um negociador 

que saiba ganhar dinheiro, expandir os neg6cios, possibilitando 
, 

rentabilidade/lucratividade ao final do periodo T E possível 

compatibilizar satisfatoriamente essas duas fun,5esT Na pritica o 

que se observa: o gerente é cobrado/avaliado pela porcentagem de 

retorno que ele consegue para a empresa ou pelo desenvolvimento 
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que ele ajuda a provocar na região que sua agincia/dependincia 

está instalada? Note, estas quest5es traduzem uma preocupa~ão 

e 5 s e n c i a I me n te" e s t r a t é g i c <.~." em ,- e 1:::v; ã o à Ol" g a n i ;:: a!; ã o . 

Responder a estas indagaç5es nio é difícil. 

Basta observar os instrumentos avaliativos do Banco para o corpo 

gerenci~.l . Esses instrumentos sio claros em exigir d a 9 e," ê n c i a 

competência negociaI pu,-a e simpIE·s. Entl-etanto, na medida qUE' o 

Banco atua nas mais diversas regi5es do país, em localidades que 

necessidades econ8micas completamente distintas, 

muitas delas com problemas sociais e econ8micos graves, 

claro que o gerente do BB nio pode praticar o mesmo tipo de 

orienta,io praticada por um gerente de um banco privado. 

Isso nio quer dizer, entretanto, que o gerente 

deve abandonar, restringir ou desconsiderar sua postura negociaI 

quando atuar fomentando o desenvolvimento regional, muito pelo 

contrário. Ele deve, isto sim, potencializar sua postura negociaI 

de forma a promover a aproximaçio do BB aos clientes e à 

comunidade na qual atua, aumentando sobremaneira os neg6cios com 

a Ca:.a. Com isso, todos ganham, tanto a sociedade que tem à 

disposi,io o bom serviço prestado pelo Banco quanto a própria 

empresa que amplia e diversifica seus negócios. 

Essa é a gl"ande "a1-ma" qu.e o BB tem pal-~. 

potencializ81- os seus negócios, atr~.vés do que chamamos ele "visáJo 

negoc ia I amp I iada" . 

A presença do Banco ajudando a fomentar o 

desenvolvimento em regi5es carentes, aproxima a empresa da 
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comunidade, particularmente dos comerciantes, dos produtores 

locais, dos industriais, dos profissionais liberais, abrindo 

caminho para a multiplica,ão dos negócios, muitos deles de perfil 

altamente rentável e lucrativo para a empresa. 

Essa fun,ão social, antes de constituir-se em 

peso para o Banco, pode ser encarada como um instrumento de 

amplia,ão dos neg6cios da Casa. Nesse sentido é importante 

atentarmos para o fato que, na forma,io e no treinamento do 

corpo gerencial essa questio deve ser estrategicamente colocada e 

profundamente discutida. 

1.2 O Conte,,,<to Organizacional do BB sob o Prisllla Econôlllico/" 
Financeiro e a questão gerencial 

A situa,io econBmico-financeira da institui,io 

é bastante s6lida. O SB sempre ostentou níveis de lucratividade e 

rentabilidade plenamente satisfat6rios em termos de mercado. O 

patrimBnio do BB é reconhecidamente gigantesco não sendo novidade 

o fato do Banco ser a maior empresa do pais, primeira institui,io 

financeira da América Latina e 52Q Banco do mundo.(3) 

A grandeza do BB, entretanto, nio é suficiente 

para garantir a sua sobrevivência. Grandes empresas surgiram, 

cresceram e tornaram-se conglomerados respeitáveis e, no entanto, 

desapareceram tio rapidamente quanto surgiram. (4) No Brasil, na 

área financeira, são famosos os casos do Banco Auxiliar, do 

Comind, e mais recentemente o caso do Banco do Estado de Alagoas 

Produban, além da Caixa EconBmica do Estado de Hinas Gerais, 

todos eles bancos de porte, que encerraram suas atividades da 
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noite para o dia. 

o BS n~o pode, portanto, dormir nos louros do 

seu passado, mesmo porque no passado a situaç~o econ8mica do pais 

e a relaçio do Banco com o Governo eram outras. 

financeiro da instituiç~o, a forma de atuaçio do BB no mercado 

financeiro era diferente da atual. Dispónhamos, por exemplo, da 

famosa Conta-Movimento, instrumento do qual o Banco sacava 

recursos em nome do Tesouro Nacional. Esse volume de recursos 

"subsidiados" possibilitava à empresa suprir a demanda nacional 

de financiamentos (rural, industrial, comercial) mantendo, 
, 

todavia, em constante equilibrio as contas da instituiç~o. E 

evidente que o BB, apesar de sua competincia administrativa, 

viveu momentos de despreocupaç~o financeira, na medida que nio 

precisava ir ao mercado captar (pelo menos n~o da mesma forma 

que os bancos privados). Mesmo ap6s o congelamento da Conta-

Movimento em meados de 1979, ela ainda se constituia numa fonte 

de recursos fácil e de custo-zero. 

o que nos interessa salientar é que o passado 

do BB é muito diferente do presente do BB. Isso com certeza nio 

aconteceu com o Bradesco, com o Itaó e outros Bancos privados e 

estatais. O fim da Conta-Movimento mudou o perfil da empresa. De 

um Banco umbilicalmente vinculado ao Governo Federal, dependente 

de recursos e de autorizaç~o para ocupar espaços, passa a 

constituir-se em um verdadeiro conglomerado financeiro, 

concorrendo por recursos em pé de igualdade com as demais 

instituiç5es financeiras do país. Hoje o BS atua em todos os 
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segmentos que os grupos privados se fazem presentes l exceto 

segu\"os. (5) 

o contexto econômico e financeiro do BB hoje é 

ao mesmo tempo delicado e promissor. Ele é promissor na medida 

que o Banco tem muito a oferecer aos seus clientes e um grande 

mercado a conquistar. Qual cliente nio aceitaria trabalhar com um 

Banco que entre outras coisas pode oferecer: (a) efic iênc ia 

administrativa; (b) solidez; (c) a maio\" rede de atendimento do 

país; (d) um mix de produtos competitivo (os produtos do BB 

tornam-se competitivos quando negociados com o cliente em forma 

de "pacote" de pl-odutos) (6); e (e) um razoável estágio de 

i~formatiza~io dos servi~osl em desenvolvimento. 

De outro lado, esse contexto é delicado por 

duas raz5es: 1~) a instabilidade econômica do país e os programas 

de enxugamento do aparelho estatal promovido pelo Governo Collor l 

devem afetar particularmente as empresas estatais ( de uma certa 

forma as empresas estatais ji estio sendo severamente afetadas ). 

Neste sentido l o BB precia ganhar competitividade para salvar-se 

dos estilha,os da reforma promovida pelo Governo Federal; 2~) a 

certeza de que nio está garantido que o funcionalismo absorva e 

pratique essa nova postura que o Banco quer adotar, ou seja, de 

empresa moderna l atuante l voltada para o cliente e deste 
, 

dependente para a sua sobrevivência. E provável que o 

funcionalismo do BB continue a ser competente (eficiente) 

administrativamente, mas nada garante que o seja a nível 

negociaI. 

, 
E dentro deste contexto que se encerra o 

problema gerencial do BB. Acreditamos, e procuraremos demonstrar 
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no desenrolar da dissertaçlo. que o segmento gerencial do Banco 

possui a mais alta responsabilidade sobre o destino da 

organização. Este segmento deve estar comprometido em promover a 

transmissão dessa nova filosofia de trabalho a todo o 

funcionalismo. ensinando e motivando. simultaneamente. esses 

indivíduos a tl-abalhal- sob a "nova bandeil-a". A amp 1 i Cl.çlo do 

mercado e das fronteiras de atuação da empresa s6 ser' possível 

com o adequado comprometimento do segmento gerencial. 

o desenvolvimento da "competência negoci<3.1" do 

segmento de gerentes. ou seja, a administração da agência com 

base em uma visão predominantemente negociaI i o maior desafio da 

organização na medida que o nosso gerente não est' ainda 

totalmente preparado para enfrentar a nova situação. Trata-se de 

um problema cultural. O segmento gerencial, e mesmo o 

funcionalismo como um todo, nlo foi devidamente treinado, nem 

preparado e nem esté familiarizado com uma política agressiva de 

penetração de mercado. com metas de captação e técnicas de 

negociação. O funcionãrio do Banco aprendeu a ser um burocrata 

que apoiava o desenvolvimento do pais. não um bancãrio que 

precisa captar e ampliar os negócios da Casa. 

Isso posto. que Ql-ientando, 

treinando, acompanhando e avaliando de perto o segmento gerencial 

do BS. pode-se atingir a todos os funcionérios do Banco, numa 

reação em cadeia planejada e estrategicamente orientada. 

Do contrãrio. o BB vai perder espaço para a 

concon-ência e ter'ã o seu pl-estígio E,' sua "signific~.ncia 

nacional" sensivelmente aba I ~.dos. t r an s f 01- man do-se num<3. 
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instituiçlo altamente dependente de repasses do Governo Federal 

e, quem sabe, num futuro n~o muito distante, engrossari a lista 

das "desprestigiadas" estatais do setol- público bl"asileil"o. (7) 

1.3 Conte,,<to Organizacional do DB sob o Prisma Adlllinistrat ivo 
e a Questão Gerencial 

o contexto organizacional do BB sob o enfoque 

administrativo' um campo fértil para anilise. 

Os maiores Pl"oblemas do BB, 

administrativamente falando s~o: (a) o gigantismo; (b) o 

tl-ad ic iona I i smo; (c) o autoritarismo administrativo; e (d) o 

relativo atraso tecnológico (insuficiente informatiza,lo de 

rotinas/operações). 

a) - O Gigantismo 

Administrar milhares de pontos de atendimento 

(são 4.816 agências e postos de serviços) espalhados em toda 

extens~o do território nacional, mais as agências no exterior, 

CESECs (Centros de Processamento de Serviços e Comunicações), 

CEDIPs (Centros de Desenvolvimento de Sistemas, implantação e 

Processamento) e órgãos da Direção Geral, num universo de 

126.214 funcionirios (Almanaque do Pessoal do BB-1991) não , 

coisa simples. 

O gigantismo traz para qualquer empresa uma 

sensação de perda do controle administrativo e comum 

o combate desta perda de poder do 

recrudescimento da hierarquia, da centralização do processo 
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decis6rio e da burocratizaç~o dos procedimentos (surgimento de 

n~mero de normas). Entretanto, num segundo momento, a 

estrutura hierárquica e administrativa deve ser flexibilizada, 

via descentrali2a~~0 e desconcentra,~o das atividades. Nio foi 

isso o que efetivamente ocorreu no BB. A centraliza~~o do 

processo decis6rio e a burocratizaç~o das atividades no Banco 

excessivos, Pl-ovocando disfun,ões indesejáveis à 

organiza~~o. Vejamos algumas delas: 

o Gigantislllo e as Disfun~l5es Gerenciais COlllulWente Observadas: 

(1) Centraliza~io Excessiva - Tendo em vista a sensaç~o de perda 

do controle administrativo o gigantismo pode vir a favorecer a 

forma~~o de n~cleos de poder dentro da organização. A manutençio 

desse poder dependerá, entre outras coisas, do controle do 

processo decis6rio. A centralizaç~o excessiva está a servi~o 

desta prática. O processo decis6rio permanece envolto numa 

espécie de "cal-tina" de confidencialidade. Na agência o gel-ente 

prOCLll-a decidil- de fOl-ma "confidencial". Poucos podem pal-t icipal-

ativamente dos problemas e das decisões administrativas, ficando 

a dependência à mercê da opiniio de alguns em detrimento de 

muitos.(S) Os administradores da agência ganham poder e o Banco 

perde o envolvimento do funcionalismo no processo. Os demais 

funcionários insatisfeitos passam intencionalmente a bloquear e 

l-eter as infol-mações. A agência acaba ficando sem feedback e o 

corpo gerencial desinformado. 

(2) "Burocratismo" (Burocratizat;io das Atividades) Muitas 

empresas que sofrem os problemas gerados pelo gigantismo adotam 

como soluçio para as suas disfunções o aumento dos controles 
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burocráticos. A multiplicidade de orienta,5es formais dificulta o 

trabalho dos funcionários, irrita os clientes e aumenta o volume 

dos servi~os. Sem possibilidade de reclamar o funcion'rio adota 

uma postura de passividade e desmotiva~io diante dos problemas. O 

gerente, por seu turno, fica sem f8lego para trabalhar. A 

burocracia tira-lhe grande parte de sua autonomia gerencial, 

obrigando-o a atuar como mais um controlador do sistema. 

b) -O rradicionalis.o 

O tradicionalismo, por outro lado, muito 

embora tenha trazido grandes beneficios para a organiza,io ao 

sedimentar uma cultura de trabalho, de respeito mótuo entre os 

funcionários, de atendimento das necessidades dos servidores da 

Casa e, principalmente, de cumprimento do dever para com a 

sociedade, desenvolveu, paralelamente, algumas disfun,5es no seu 

bojo, hoje conscientemente indesejadas. O tradicionalismo 

presente no SB levou a organiza~io a ressaltar demasiadamente o 

passado como ponto de referincia do futuro. Este fen8meno um 

tanto quanto inconsciente, possui manifesta~5es concretas(9). 

A primeira consequincia que se observa é o 

desenvolvimento de um sentimento de preserva~io da estabilidade e 

do continuismo dentro da organiza~io. Esse sentimento, quando 

supel-d imenc ionado pode acabal- "engessando" 

empl-esa (10) . 

por completo a 

Num mundo imprevisível e dinâmico como esse em 

que vivemos, adotar uma postura avessa à mudan,a, ou seja, 

ativamente os principios da continuidade da 
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estabilidade organizacional é o mesmo que condenar a organiza,ão 

à morte, só que "suavemente". No momento em que se percebe que os 

n~cleos de decisão da organiza,ão afastam-se das informa,5es 

novas, apoiando-se só no passado, é porque a disfun,ão esti 

tomando conta da empresa. 

Todas aquelas informa!;5es que podem 

potencialmente colocal- em l-isco o "status quO" (seja do chefe, 

seja do departamento) são conscientemente desconsideradas, quando 

não eliminadas. Esse processo leva à uma progressiva extin!;ão 

dos canais de infm-ma!;ão (feedback) da empl-esa, gel-ando umCl. 

cadeia inexorivel de outras disfun,5es mutuamente relacionadas 

(interligadas) tais como a perda da capacidade de auto-avaliação 

(desatualização), a consequente perda de competitividade, fatores 

que comprometem o sucesso empresarial. 

o Gerente nu", Contex·to Organizac iona 1 Cont inuista 

Num ambiente de reverincia à estabilidade e ao 

continuismo, 

implementados 

os programas de administrativa 

descons idel-ados, 

descl-éd i t o e 

funcionalismo. 

pelo Banco são boicotados, sabotados, 

gerando grande confusão administrativa além do 

da desconfian,a generalizada por parte do 

O resultado é um gerente avesso à mudan!;a. 

Calejado pelas dificuldades que enfrenta na hora que pleitea 

alguma modifica!;io na estrutura de sua agincia ou nos servi!;os 

sob sua responsabilidade, passa a atuar defensivamente, 

executando só o que mandam e impedindo, da mesma forma, 

sugest5es dos seus subordinados tenham curso normal. 
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o Tradic iona 1 iSIIIO e a Burocracia: ullla arllladi Iha para o Gerente 

Da mesma forma que o gigantismo, o 

tradicionalismo tamb~m refugia-se na burocracia, nas instru,5es, 

nos regulamentos para manter-se vivo(11). 

Esse ambiente tradicionalista, adepto da 

burocracia como instrumento de trabalho vem, de fato, provocar 

sequelas ao desempenho dos gerentes do BB. 

Esse executivo dl . .u-ante anos 

(normalmente nio menos que 20 anos) a trabalhar com base em 

instru,5es, regulamentos, cartas-circulares, telex, manuais e 

assemelhados, perdendo a dimensio do raciocínio criativo, na 

medida que era levado, quase sempre, i prática do raciocínio 

dedutivo, ou seja, a constante interpl-eta,io da "pal-afernália" 

burocrática da empresa. O processo decisório do Banco tornou-se 

com o tempo tão burocrático e centralizado que o gerente foi 

perdendo sua verdadeira fun,ão gerencial dentro da agincia de 

forma que, na prática, transformava-se em mero controlador de 

rotinas, processos e projetos. 

O problema maior é que o gerente do BB 

acostumado a não decidir ( um gerente que não decide não é 

gerente) acaba adotando uma de neutl-alidade 

(conformidade) perante os problemas gerenciais da agência(12). 

Para cada problema da dependência o gerente pode se apoiar em 

algum órgão da Dire,ão Geral do BB, onde sempre encontrará mais 
, 

um co-responsável. E uma fOI-ma cômoda de 
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rEsponsabilidadEs(13). 

Por outro 1. ~.do, cu.mpl-indo à l-isca ~.s 

instruç5Es e rEgulamEntos o gerEntE normalmEntE imagina qUE está 

protEgEndo a organizaçlo. Na medida qUE ElE supervaloriza as 

oriEntaç5Es formais, fica SEm margem para nEgociar e sem Espaço 

promoVEr a participaçlo. Com o tEmpo acostuma-sE a 

administrar a agência com baSE nos controlES das atividades-meio, 

distanciando-sE dos problEmas E indifErEntE aos ansEios dE SEUS 
, 

subordinados. E comumEntE rEconhEcido PElos seus imEdiatos como 

um gErentE passivo, prESO às rEgras E autoritário. 

c) - O Autoritarismo Organizacional 

o fEnômEno do autoritarismo organizacional, 

tornOU-SE um problEma administrativo gravE E dE dimens5Es 

significativas dentro do BB. (14) O qUE vEm a sEr "autoritarismo 

organizacional" ? 

Estamos nos l-EfEl- indo àqUEla Estrutul-a 

administl-ativa PEl-mEada POl- um "modus oPErandi" autOl-itál-io, 

ant idEmocl-át ico, nlo-participativo, um nítido fator dE conflito 

EntrE os indivíduos participantEs da organizaçio e fruto dE uma 

sériE dE disfunç5Es indEsejáveis. 

o autoritarismo nlo deVE ser visto como um 

fEnômEno puramEntE individual dEntro da Empresa. DeVE SEl-

enxergado como fEnômeno coletivo. As origens podem até estar 

21 



ligadas a alguns individuos que praticam a autoridade legal de 

forma anti-ética, objetivando, quem sabe, centralizar ou ampliar 

poderes, mas o que importa é que esse fen8meno acaba se 

disseminando pela organização (estrutura hierárquica) de tal 

manei l-a que a empresa passa a at uar de uma fOl-ma "su focada", como 

se todos os funcionários (ou a grande maioria) estivessem presos 

a determinadas relaç5es de obediincia que implicam na limita,io 

do livre exercicio da criatividade, da flexibilidade, do diálogo, 

da critica construtiva, e outros atributos indispensáveis aos 

funcionários de uma organiza,ão que almeja verdadeiramente o 

sucesso empresarial. 

o autoritarismo, ou melhor, a filosofia 

administrativa autocrática que tem permeado a organizaçio do BB 

tem se constituido numa questão controvertida dentro da empresa. 

Nio obstante o assunto seja tema sempre presente no ambiente de 

trabalho, por estar ligado ~ questão do poder, continua a ter 

contol-nos "nebulosos" e na prática muito pouco tem sido feito 

dentro do Banco para modificar de forma substancial 

si t uação. 

A desse modelo 

essa 

autol-itário" que tem pl-edominado no BB, bem como a análise do 

problema tendo como pano de fundo o próprio setor p~blico serão 

discutidos no capitulo do Referencial Te6rico desta Dissertação. 

Entretanto, já podemos de antemão adiantar algumas das disfun,5es 

mais comuns originárias desse fen8meno organizacional, bem como o 

problema gerencial dai advindo. 

o autoritarismo é um fen8meno muito mais 
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penetrante e destrutivo do que o gigantismo e o tradicionalismo. 

Esses dois ~ltimos fen6menos produzem disfun~5es perigosas para a 

Q)-ganiz<!I.ção (C<;\.50 não control~.da5) tais como a "burocn"ltização" 

indiscriminada, a centraliza~ão excessiva, e a reverincia ao 

continuismo (aversão à mudan,a). Entretanto, esses fen6menos não 

atacam diretamente o individuo participante da empresa. O 

funcionário sente as consequincias e reage muitas vezes 

negativamente, mas não existe um aspecto pessoal envolvido na 

questão. A culpa é sempre da estrutura. Já o autoritarismo 

organizacional. ao mesmo tempo que produz essas mesmas disfun~6es 

administt-at iV<!l.s a 

centralização excessiva 

reforçam a prática do 

ind i SCl- iminada, 

e o continuismo são 

autoritarismo (15» 

instrumentos 

ataca também 

~. 

que 

o 

individuo, pessoalmente, provocando geralmente a deteriora~ão do 

relacionamento dentro da empresa (setor 01.1. departamento), 

não a subjuga~ão do funcionário. 

qU=9.ndo 

As sequelas administrativas esperadas são 

tais como: (a) o afloramento de um sentimento de 

revolta generalizado, que destr6i a iniciativa e inibe a 

gerando a indesejável superconformidade entre o 

funcionalismo e limitando as possibilidades de mudança; (b) a 

dos canais de informa<;ão ( feedback ) j (c) a 

desatualização; e (d) a perda da competitividade, culminando no 

insucesso empresarial. 

A relao;:ão deste problema ( o autoritarismo 

organizacional) com a questão gerencial é bastante clara. Como o 
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processo é coletivo o autoritarismo acaba instalando-se, 

prioritariamente, naqueles que det@m poder. O segmento gerencial 

mesmo que nio queira i envolvido pela disfun,io. Um exemplo disso 

pode ser visto atravis de uma estrutura hierárquica centralizada 

e presa às normas. Na medida que o gerente deve restrita 

obediencia às orienta,ões formais da organiza,io, i óbvio que a 

tend@ncia natural do gerente i praticar uma gerencia do tipo 

impositiva(16). Nio há espa,os para o diálogo, porque nio h4 o 

que negociar. As normas já estio tra,adas. Naquelas 'reas 

entretanto que poderiam haver espa,os para abertura e negocia,io, 

os problemas acabam, tambim, tendo um tratamento impositi~o 

porque nio se desenvolveu o clima propício dentro da dependincia 

para o di'logo e o entendimento. O habitual é o processo 

acompanhar aquela orienta,io tradicional (autocr4tica) de cima 

para baixo. O resultado i a deteriora,io do clima de trabalho com 

claros prejuízos, no midio e longo prazos, para a empresa. 

d) RELATIVO ATRASO TECNOLÓGICO (Processo de inforl1latiza~ão das 
rotinas e opera~ões atrasado/insuficiente) 

.Infor.atiza,io das Opera,ões Bancária (on line) 

Muito embora o BB venha esfor,ando-se 

informatizar o seu parque de ag@ncias, está longe ainda de 

alcan,ar o grau de informatiza,io de Bancos como o Bradesco e o 

Itaú, que operam com praticamente 100% de seus pontos de 

atendimento informatizados(17). A qualidade da tecnologia do BB, 

pode até ser comparada com a dos melhores Bancos, mas em termos 

de dissemina,io desta tecnologia pelas agincias o processo está 

sendo muito lento. 
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Até 

atendimento do Banco, 

junho de 

apenas 

1991, 

1.568 

dos 4.816 pontos de 

pontos (32,5X) estavam 

informatizados, opel-ando em on line em conexão dil-eta com os 

Centros de Processamento Regionais. 1.124 pontos de atendimento 

(23,3X) estavam em fase de implanta,ão do sistema e 2.124 pontos 

C44X) não tinham qualquer previsão para instala,ão do sistema. 

São Paulo é o Estado que apresenta o melhor 

índice de informatiza,ão. O CEDIP-SP (Centro de Desenvolvimento 

de Sistemas, Implanta,ão e Processamento de são Paulo), que 

centl-a I iza as opera,5es de 302 agincias do Estado conta 

atualmente com 211 agincias operando em on line, ou seja, cerca 

de 69X delas estão diretamente ligadas ao sistema. Todas as 91 

agincias ainda não ligadas ao sistema são do interior do Estado. 

A nível nacional, a meta esperada em junho/91 

era chegar em dezembro de 1991 com 2.400 pontos de atendimento 

(49X) operando em on line.(18) 

A informatiza,ão das opera,5es banc'rias no BB 

alcan,ou plenamente apenas as capitais dos Estados. No interior 

dos Estados, com excessão de alguns pequenos núcleos 

desenvolvidos, o processo tem sido lento. Nesse sentido, as 

agincias do interior acabam ficando em nítida desvantagem 

competitiva em rela,ão aos outros Bancos. Não é de se estranhar 

que os agricultores que operam em pequenas cidades interioranas 

tomem empréstimo subsidiado no BB e girem com os recursos 

provenientes de sua safra em outros Bancos, tendo em vista as 
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, 
deficiincias tecnológicas e negociais das agências do interior. E 

claro que esse problema é predominantemente negociaI. Existem 

formas para convencer o agricultor a operar com o BB, apesar 

dessas deficiências, mas temos que considerar que a questão 

tecnol6gica é um dificultador. O perfil do agropecuarista no 

Brasil est' mudando. No interior de Sio Paulo, em boa parte do 

inteiror do Paran', do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de 

Minas Gerais, a agricultura e pecu'ria estão nas mãos de 

empres'rios. Eles exigem um Banco moderno, ~gil, informatizado. 

Algumas cidades do Nordeste, do Mato Grosso do Sul, de Goi's e de 

Rondônia caminham no mesmo sentido. A disseminação da 

informatização não é mais luxo nem sofisticação: é necessidade. 

H' que se considerar, que a lentidio do 

processo de informatização da empresa ( inclusive na disseminação 

do uso de microcomputadores nas agências), ampliar~, cada vez 

mais, as dificuldades administrativas do BB. Enquanto o processo 

de informatização não estiver plenamente consolidado, a 

organização ter' que conviver com um excesso de rotinas que um 

bom sistema de inform'tica ajuda a esvaziar. Os reflexos dessa 

sobrecarga de rotinas é a valorização das atividades-meio em 

detrimento daquelas atividades ligadas ao objetivo final do 

Banco, ou seja, a conquista do bom cliente, através de um 

atendimento de alta qualidade. 

Em se mantendo a atual situação, o resultado 

final ser' a perda da competitividade da empresa. Por outro lado, 

a deficiência do sistema computacional (macro e microinformática) 

do BB, reflexo de um processo de informatização 
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ab-asado/insuficiente, pode p\-oduzil- um gerente "fol-a de tillling" 

sempre às voltas com dificuldades informacionais, excessivamente 

dependente do telefone, telex, instru,5es, controles e, portanto, 

sobl-eCan-egado. 

A seguir apresentamos um resumo dos problemas 

administrativos do BB e os possíveis reflexos dessas disfun~aes 

no segmento gerencial da empresa: 
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PROBI..EMS AlltINISTRATIWS 00 Ii E OS POSSÍVEIS REFlEXOS IESSAS DISF1JÇJES NO SE6IDTO GERENCIAL 

PROBI..EMS 
AlltINISTRA TIWS 

PRIII:IPAIS DISF1JÇJES 
AlltINISTRA TIVAS OBSERVADAS 

centTilli~ia ) processo ) ausência 

6IGANTISIIJ 

TRADICIIIW.ISIIJ 

AUTIIUTARISIIJ 

, 
ATRASO TECI«l.OOICO 

(processo de infor.tiza~io 
atrasado/insuficiente) 

excessiva decisória de 
fechala Itrd&ack 

burocratiza~ia das ativades 
(~urQCratiSlO·) 

cOItinuidadt e estabilidade 
argan izaciona I 

dlttrior"la da ) "rrvol"ia silenciosa" 
relacionlllnto (intriga, boatos,sone

la~lo de inforl~Õts) 

IUbjulI(ia da ) lUPerconforlidade 
individuo (passividade das fun-

excesso dt 
rotiaas 

cionários) 

valoriZldo das ) (1) 

atividues ... ia 

(1» perda da cOlPttitiyid~e 
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, 
POSSIVEIS REflEXOS 

NO SEGIDTO GEROCIAl 

GERENTE IESIIFORttADO 

GERENTE CtIt mA 
AUT(MJItIA, lJOl T AlIO 
PARA O COORW: DAS 
ATIVIDAlES-lEIO 

GERENTE PASSIVO, 
INDIFERENTE, PRESO 
AS RE6RAS 

, 
GERENTE AUTIM;RATICO, 
~ AO DIALOGO E 
A PARTICIPAÇ14l 

6ERENTE FIlA IE 
·TIIIlNõ, 

SOBRECARREIiADO , 
EXCESSI\WDTE 

DEPENDENTE 



1.4 - Estágio Atual do Desenvolvimento Gerencial do DD 

1.4.1 - O Programa de Desenvolvimento Gerencial do BB 

A maioria das atividades na 'rea de Recursos 

Humanos (RH) do BB são nOl-mat izadas. O de 

Desenvolvimento Gerencial, embora não leve esse nome, est' 

regulamentado nas instru,5es regulares e consta dos seguintes 

SUb-pl-ogramas: (a) Sele,ão de Gel-entes; (b) Tl-einamento de 

Gerentes; (c) Avalia,ão de Desempenho Funcional para Gel-entes. 

a .. Sele~ão de Gerentes 

a.1. O Modelo Oficial (Atual) de Sele,ão de Gerentes 

O modelo atualmente praticado para a sele,lo 

de gerentes de ag~ncia não é transparente. O Banco apenas 

estabelece uma concol-r~ncia "passiva" a nível nacional o 

com base no 

currículo profissional do gerente -, através de um programa 

denominado "Mula Mecânica,,(19) I eximindo-se de explicitar como a 

escolha é processada pela Dire,ão Geral. Na medida que o sistema 

de sele,ão não est' claramente regulamentado (a idéia aqui não é 

promover a burocratiza,ão da sele,ão mais sim procurar definir um 

padrão de sele,ão coerente com o perfil de gerente desejado e 

necess'rio para a organiza,ão) ele acaba ficando passível de 

interferências dos mais diversos canais de poder da organiza,ão. 

O processo de sele,ão é obrigado, assim, a 

adeqUal--Se às mais variadas formas de opinião daqueles 
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que, naquele momento especifico, participam do processo decisório 

de escolha de gerentes. Numa organiza,io do tamanho do BB, a 

transparincia do processo é fundamental para gerar um clima de 

confian,a e credibilidade. Além do mais, se o processo é 

"fechado", ele com cel-teza ficará defasado na medida que nio 

absorve as criticas construtivas que um processo transparente 

o novo Pl-Ograma "Bolsa de Gen:~ntes" (em fase 

de implanta,io) que será comentado no próximo item, pode melhorar 

o sistema de nomeaç5es de gerentes, dando maior transparincia ao 

processo. Entretanto, conforme expresso nas instruç5es regulares 

do Programa Bolsa de Gerentes, o sistema atual de nomea,io 

atl-avés da "Mula Mecânica" nio está ext into, devendo pel-manecer 

ativo até ser totalmente implantado o novo programa. 

a.2 - O Novo Modelo de Seleção que está sendo Implantado: "A 
Bolsa de Gerentes" 

A Bolsa de Gerentes é um programa muito novo, 

que não se encontra totalmente implantado. Foi regulamentado em 

16.05.91 após aprovação do Conselho Diretor da Empresa, em 

reunião de 14.12.90. 

Esse programa objetiva identificar potenciais 

candidatos para o exercício de cargos de gerincia em agincias do 

BS. O Banco pretende ter i sua disposição uma bolsa de gerentes e 

utilizar-se dela quando da necessidade de preenchimento de vagas. 

O Programa Bolsa de Gerentes pretende recrutar 

e selecionar funcionários pertencentes ao quadro da Carreira 
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Administrativa do Banco, tendo em vista o perfil exigido para o 

cargo. A Direçio Geral do BB objetiva ter em mios dois cadastros, 

a saber: (a) Cadastro a ser utilizado nas nomeaçÕes para O cargo 

de gerente (10 gestor) em agências. S6 poderio participar deste 

cadastro os 2gs gestores de agências (Gerentes Adjuntos e 

Gerentes de Atendimento); (b) Cadastro a ser utilizado nas 

nomeaçÕes para cargos de administração em agências. Poderio 

participar deste cadastro funcionários nio-administradores(*) de 

agências, lotados em qualquer área do Banco. 

o Programa estabelece três etapas: 

ia) RECRUTAMENTO A primeira etapa é a do recrutamento do 

funcionário, observados vários pré-requisitos, a saber: pertencer 

à carreira administrativa, ter exercido durante dois anos, no 

mínimo, cargo de administra,io, gerência média ou aSSEssoramento 

superior, nio apresentar insuficiência de desempenho na ~ltima 

avaliaçio, nio ter registro de falta nio-abonada, nio estar 

cumprindo penalidades impostas pelo Banco, nem respondendo a 

processo administrativo ou a inquérito judical-administrativo. 

<*) Nomenclatura dos cargos em comissão utilizadas no BB 
(t,. ADI1INISTRADORES 

AI ta Gerência 
- g>?:'rente Gera I (ia gestor,t 
- gerente de atendimento Da adianto (2a ge.'stor,l 
- gerente de saporte 

(e,. NIfO-ADI1INIS TRADORES 

e. i - l1édia gerência 
- gerente de e,'(·pedú:.'nte 
- sapervisor 

e.e - Escriturários 
- Posto Efet i 1.'0 (não comission.:.ufa,. 
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2a) SELEC~O A segunda etapa é a da seleçio na Divisio de 

Recrutamento e Seleçio CRESEL) através de testes psicológicos 

(provas situacionais) e entrevistas para identificaçio do perfil 

do cCl.ndidatoj 

3.a) TREINAMENTO no curso Gerência para o Desenvolvimento 

Organizacional, de caráter seletivo. 

Cobs: as 2a e 3a etapas nio podem ser melhor explicitadas na 

medida que as instruções internas, pertinentes à matéria, nio 

especificam com detalhes o processo.) 

o funcionário que passa pelas três etapas do 

Programa integrará cadastro próprio da Bolsa a ser utilizado pela 

Direçio Geral do BB nas futuras nomea~ões para os cargos de 

administradm- de Cl.gências, hab i I i t B.ndo-se, tCl.mbém, o 

treinamento complementar nos cursos do Programa de Reciclagem. 

Entretanto, enquanto nio efetivada a nomea~io, o funcioncl.rio 

mantêm sua situaçio funcional inalterada. 

O candidato que, ap6s a sele~io, nio integrar 

o cadastro mencionado ficará com a situa~io funcional ina Iterada 

e retornará ao seu posto com subsidios e informações que o 

auxiliario quando da participa~io em novo certame. 

O P\-ograma "Bolsa de Ge\-entes" fI: uma tentB.U.va 

oportuna. Entretanto nio pode ser melhor avaliado porque nio está 

consolidado. Resta saber se o Banco definirá o perfil de gerente 

que necessita e a partir deste perfil direcionar o processo de 

sele~io. 
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b. Programa de rreinall1ento de Gerentes 

o Programa atual de treinamento de gerentes é 

bastante tradicional. Ele é constituído de uma bateria de cursos, 

ministrada por professores selecionados dentro do próprio Banco e 

coordenados pelo DESED/CEFOR ( Departamento de Formaçio de 

Pessoal - DESED / Centro de Forma~io Profissional - CEFOR). 

Todos os professm"es dos CU'"SOS sio 

profissionais que trabalham normalmente no Banco. Entretanto, 

pe,"iod icament e, esses profissionais sio requisitados de suas 

dependências para ministrarem os cursos daquelas matérias que 

especificamente foram selecionados e treinados para tal. 

o BB nio possui outras formas regulares para o 

desenvolvimento profissional de seus gerentes. A nível int el"nO, 

todo o esforço de desenvolvimento gerencial está dirigido para os 

cursos do DESED/CEFOR, o que nio deixa de ser uma inadequada 

utiliza~io dos recursos da empresa que poderia lançar mio de 

outras formas de treinamento menos dispendiosas e, muitas vezes, 

mais eficazes, tais como um Prog,"ama de Apl"edinzagem "Ol"ientada" 

no próprio local de trabalho, o estágio supervisionado, ou mesmo 

a consultoria visando o Desenvolvimento Gerencial. A nível 

externo - tendo em vista os recursos oferecidos pela ambiência 

o Banco abdicou quase que completamente de qualquer tipo de 

parceria junto a universidades, escolas e empresas que pudessem 

ajudá-lo na tarefa de desenvolvimento dos seus Recursos Humanos. 

Em alguns casos, fruto de atitudes isoladas, o 
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Banco promove outra esp~cie de treinamento(desenvolvimento) 

gerencial. Tem-se noticias de que alguns novos gerentes recém 

nomeados para o exercicio do cargo realizaram est'gio antes da 

efetiva posse no cargo, junto a gerentes \- ec on h ec i damen te:' 

experimentados. Eventualmente, também, um ou outro gerente 

consegue autoriza~io da Dire,io Geral para participar de algum 

curso(extra-Banco) oferecido por escolas ou universidades. 

o impm- t ant e que o 

desenvolvimento profissional do segmento gerencial do BB est' 

basicamente restrito i aprendizagem espont~nea no local de 

trabalho (experi~ncia adquirida em servi,o', ao treinamento 

t \-ad ic iona I oferec ido tipo "sala de aula" , min i st rado por 

professores da Casa e sob a orienta,ão do DESED/CEFOR e ao 

Programa de Avalia,ão de Desempenho Funcional (ADF) 

apresentaremos a seguir. 

CURSOS DESENVOLVIDOS PELO DESED/CEFOR (Programa,ão atual) 

1 - Avalia,ão da rentabilidade de negócios (RENTA) 
2 - Desenvolvimento do Sistema Gerencial (DSG) 
3 - Matemática Financeira Aplicada (MAFIN) 
4 - Negocia,ão (NEGO) 
5 - Produtos do Banco (PRODU) 

que 

CURSOS NOVOS ( p\-og\-ama "Bolsa de Gerentes": em fase de 
implanta,ão) 

6 - Economia aplicada 
7 - Ger~ncia Financeira (GEFIN) 
8 - Ger~ncia de Risco e de Crédito (RISCO) 
9 - Mercado financeiro e de capitais (MEFIC) 
10- Administra,ão estratégica (ESTRAT) desenvolvimento 

postergado 
11- Curso de ger~ncia para o desenvolvimento organizacional (GDO) 

- seletivo para a Bolsa de Gerentes -

obs: 
, 

e 
ofereci~~ 

Junho/'? !" 
e:'fcesslio 
Feder:~ I. 

importante obser\'ar que até maio/'?!" , o DESED/CEFOR 
.. ~:penas os 5 cursos da atua I programação. A p.~rt ir de 
o DESED deu inicio à progr.~mação dos novos cursos (com 
do ESTRAT,I em car.:iter '.!N<.perimental, .~penas no Disf."rito 
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Fomos autorizados pela Direçio Geral da 

empresa a acompanhar os cursos da programaçio atual, visando 

desenvolver uma avaliaçio critica sobre os mesmos. Nesse periodo 

assistimos os cursos DSG, NEGO e PRODU. Os cursos RENTA e HAFIN 

foram excluidos desta avaliaçio por se tratar de assunto 

essencialmente técnico. 

Muito embor<:l. eSS<:l. t 'oi qUE's .. ao venh<:l. <:lo ser 

analisada pormenorizadamente na segunda parte desta Dissertaçio, 

é mister observar que, sob o nosso ponto de vista, os cursos da 

programação atual nio sio suficientes para o treinamento e 

fo~maçio de um segmento gerencial à altura do esperado pela 

empresa. Explicaremos o porquê no transcorrer da an'lise. 

Quanto aos novos cursos que começaram a ser 

ministl-ados no 2Q semestre de 1991, em car'ter experimental, 

escapario, em parte, da nossa an'lise. De qualquer forma, essa 

l"eforma vem manifestar a preocupaçio da empresa com o 

desenvolvimento profissional do segmento gerencial, o que nio 

deixa de ser uma boa noticia. 

c. Programa de Aval ia~ão de De-sempenho Funcional (ADF,} 

O Programa ADF no BB é encarado, também como 

um instrumento de desenvolvimento profissional. A Direçio Geral 

da empresa acredita que a ADF, concebida para funcionar de forma 

aberta e transparente, se constitui num elemento efetivo de 

integraçio e desenvolvimento m~tuo do bin6mio chefe-subordinado. 
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Para cada segmento funcional do Banco foi 

desenvolvido uma avalia~~o especifica. Assim foram confeccionadas 

avalia,6es diferenciadas atendendo o segmento de escriturários, 

de gerência média e da alta gerência. 

Para o segmento de ger€ncia média a avalia~io 

feita pelo seu superior imedii:l.to da pl-ópr ia <3.9ência, 

referendeda pelo Gerente Geral. Já o segmento de alta gerência 

(1Q gestor) das agências, o processo é um pouco diferente. 

executivo é avaliado duplamente. 

Esse 

Na primeira ADF, conduzida por um AUDITOR 

(superior imediato do Gerente Geral) sio avaliados 10 quesitos em 

rela,io ao comportamento do gerente geral da agência: 

planeJam~'nto, coordenaç.~Jo, decis/:to, controle, negociação, postur:~ 

no cargo, 

integração 

dinamismo, liderança, rel:~cionamento com asuários e 

à comunidade. Os aud i t Ol-es, l-esponsáveis pelas 

avalia~6es dos administradores, visitam anualmente as agências, 

com a finalidade de avaliar o desempenho/atua,io da dependência. 

Durante a estadia do auditor, nio inferior a 10 dias ~teis, é 

preparado um relatório pormenorizado sobre o comportamento da 

agênCia, 

aspectos 

dos administradores, a potencialidade do 

a concon-ênc ia, das 

administrativas, e outras quest6es. 

mel- c i:l.d o , 

l-ot inas 

A segunda ADF, de caráter técnico, é feita 

pela Superintendência Regional (SUPER), também com periodicidade 

anual. Muito embora o processo seja semelhante, o objetivo final 

é produzir uma avalia~io da atua~io do Gerente Geral tendo em 

vista o desempenho econômico/financeiro observado da ag€ncia. 
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Dessa forma, a SUPER estabelece para a agincia uma sjrie de 

índices a serem alcançados em relaçio ~ aplicaçio e captaçio dos 

recursos. A partir dos índices obtidos pela agincia é produzida a 

avaliaçio do gerente. 

Sem d~vida, a concepçio do Sistema ADF do BB é 

bastante avançada. Entretanto, dado o gigantismo da organizaçio 

observa-se as mais variadas formas de reaçio em relaçio i ADF. 

Muitos avaliadores e avaliados, desmotivados dado o subjetivismo 

e formalismo do processo, mostram-se displicentes em relaçio ao 

programa, negociando, sem demais considera~5es, as avaliaç5es dos 

diversos itens da ADF. Outros avaliadores, identificados com uma 

postura burocratizada, comportam-se de forma rígida, 

autoritária, produzindo encontros excessivamente formais, 

transformando aquele momento que deveria constituir-se num espaço 

para o diálogo, o entendimento e a negocia~io, visando o 

aprimoramento dos servi~os, numa reuniio desagradável, 

indigesta, de caráter punitivo, que amplia ainda mais a 

distincia superior-subordinado. 

, 
E evidente que disfun~5es desta natureza numa 

organiza~io do tamanho do BS já eram esperadas, entretanto, somos 

obrigados a reconhecer que as diferen~as pessoais o 

subjetivismo inerente a qualquer processo avaliativo levam o 

programa a conviver com uma sjrie de disfun,5es indesejáveis. O 

processo precisa passar, assim, por um programa de reavaliaçio 

permanente, afim de que os erros indiquem ~ organizaçio o novo 

caminho a ser seguido. Este parece, até agora, nio ser o caso do 

SB. 
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CAPITULO 2 FORMULAÇ~O DO PROBLEMA 

o nosso problema de pesquisa está relacionado 

com a eficácia gerencial. O BB precisa de um gerente que entre 

outl- as coi sas : 

- adote uma postura negociaI, só que "ampliada"; 
- procure a eficiincia, a eficácia e a efetividade; 
- desenvolva os Recursos Humanos de sua dependincia; 
- pl-atique <:lo chamada "lidel-ant;a positiva", abel-ta ao diálogo, à 

participat;lo, incansável na busca da cooperat;lo no trabalho; 
- saiba despertar e incentivar a criatividade de seus 

colaboradores, estando permanentemente aberto às novas idéias; 
- saiba pensar e agir estrategicamente. 

Na sua grande maioria, o corpo gerencial do BS 

nio está apto a agir conforme estes conceitos acima (essa é a 

nossa hipótese). (20) Na verdade, não falta capacidade ao nosso 

falta estímulo, falta prepal-O. Não se 

especificamente de estímulos financeiros (problemas salariais no 

BB sio circunstanciais), mas de uma política de desenvolvimento 

gerencial adequada à realidade do Banco, do funcionalismo e do 

mel-cado. Falta, também um "clima" de tr'abalho voltado pal-a esses 

objetivos maiores. 

O Banco (o funcionalismo), de uma certa forma, 

se acomodou. Existiam condiç:5es organizacionais (culturais e 

estruturais) favoráveis para o desenvolvimento desse fen8meno. 

Isso foi suficiente para que a empresa como um todo ingressasse 

num processo de desatualizat;io que rapidamente alcançou o 

segmento gerencial. 
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Com um corpo de gerentes despreparado a 

empresa sente dificuldades para assumir uma nova postura no 

mercado, de empresa din§mica, flexível e competitiva. 

Algo está errado nesse processo ! 

segmento gerencial do BB não está habilitado a exercer esse novo 

papel que a empresa lhe apresenta? Aonde a organização falhou 7 

Qual é a extensão dessa falha? 

Esses elementos foram tratados, de uma certa 

no capítulo referente i contextualização do problema. A 

partir daquela análise nos foi possível verificar os principais 

entraves ao pleno desenvolvimento profissional dos nossos 

iQ Falta de inlorllla.ão - o gerente não vem discut indo os gr'andes 
problemas da organização. Como esse processo é, em grande parte, 
cultural, a tendªncia é o gerente interiorizar-se, voltando-se 
para assuntos de cunho técnico e burocrático. Tendo em vista a 
complexidade da organização, a falta de informações limita a 
capacidade negociaI do gerentei 

eQ Estrutura adlllinistrat iva e:<cessivalllente burocrática e 
autoritá.ria - O processo é um circulo vicioso. O gerente a medida 
que se submete e patrocina essa estrutura autoritária e 
burocrática, através de um comportamento passivo, preso is 
regras, dependente, avesso ao diálogo e i participa,ão, 
reforça-a. As disfunções a partir desse comportamento sio 
desastrosas para a organização. 

3Q Reverência ao cont inuislllo e à estabi I idade organizac iona I 
Excessivamente preso aos padrões do passado. o gerente é tendente 
a um comportamento tradicionalista, avesso i mudança. A empresa 
"engessada" ao passado desat ua I iza-se, pel-dendo compet i t ividade. 
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412 Atraso tecnológico - O atl-aso tecnológico ao mesmo tempo que 
dificulta e superdimensiona as rotinas de trabalho, subtrai do 
gerente um instrumento valioso para o fechamento de negócios: a 
informa,io rãpida e segura. O resultado de um sistema de 
informa,io computacional inadequado/insuficiente ~ um gerente 
sobl-ecan-egado, voltado pal-a contl-oles e "fol-a de timing". 

Toda essa problemãtica, que se apresenta no 

momento como uma tendincia perigosa, em vias de cristaliza,io, 

tem um lugar comum, ou seja, a ausincia de um programa de 

desenvolvimento gel-encial "adequado", ou seja, perfeitamente 

contextualizado ~s neCEssidades da empresa E das demandas 

ambientais. 

o nosso problema portanto estã relacionado, dE 

um lado, ~ pOlítica dE Desenvolvimento Gerencial da empresa como 

um todo, e de outro, i atua,io, propriamente dita, do 

Departamento de RH da empresa no que tange ~ sele,io, forma,io e 

desenvolvimento do gerente do BB. No nosso entender, muito embora 

o Departamento de RH do BB tenha SE destacado em outras ãreas, no 

aspecto referente à sele,io, forma,io e desenvolvimento gerencial 

deixa muito a desejar. 

Nio obstante o Banco apresente uma política 

formal de desenvolvimento profissional de seus gerentes, essa 

política mostra-se em descompasso com os problemas e necessidades 

da organiza,io, dos gerentes e do mercado onde o BB atua. Como 

resultado dessa política inadequada temos: 

Ouanto à Estratégia de Desenvolvimento Gerencial 

ausincia de um conjunto coerente de estrat~gias que norteie o 

caminho a para o pleno:J 

desenvolvimento dos gerentes; 
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Quanto ao Hodelo de Recrutamento e Sele~ão de Gerentes 

um sistema de selet;ão "ol-todoxo", incapaz de dl:':scobl-ir 

talentos, na medida que está orientado para a valorização de 

poucos critérios, com grande ênfase à experiência funcional; 

Quanto à Pol it ica de Treinamento 

uma politica de treinamento excessivamente centralizada que 

desconsidera as realidades regionais/locais das agências; 

- uma format;ão demasiadamente pragmitica (técnica) e um currículo 

(cursos) muitas vezes, desatualizado; 

um "modelo" de tr"einamento gel-encial limitado, excessivamente 

dependent e do l-eCUl-SO da "sa I a-de-aul a" ; 

• 

Quanto à Aval ia~ão de Desempenho Funcional (ADF,t do Gerente 

um programa de ADF relativamente consistente no seu conte~do, 

mas falho na sua aplicação" 

Num esforço de síntese, chegamos à seguinte 

questão-problema: 

o programa de Desenvolvimento Gerencial conduzido pelo BB 

te. conseguido selecionar e preparar gerentes para as agências de 

forma a torná-los plena.ente capacitados a enfrentar os novos 

desafios que o cargo e,'("ige ?' 
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Em outras palavras, 

o sistema de acesso e o Programa de Treinamento de 

Gerentes têm conduzido às agências um corpo gerencial co", perfil 

cOIllPat iveI às necessidades atuais da empresa '?' 
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CAPITULO 3 - OBJETIVOS DO ESTUDO 

Os principais objetivos do nosso trabalho são: 

1Q) Identificar as principais deficiincias do Programa de DG do 

BB, tendo em vista os aspectos formais e culturais do seguinte 

processo: 

Recrutamento e 
Seleção de Gerentes 

) FOl-mação e 
Treinamento de 
Gerentes 

) Avaliação de 
Desempenho 
Funcional 

2Q) Levantar o perfil do gerente de ag€ncia (administrador) 

através de pesquisa empírica; 

3Q) Avaliar qual a influ€ncia do Programa de DG do BB na forma,ão 

do perfil do gerente; 

4c) Propor um PrOgl-ama de DG altel-nativo e "abel-to", que leve em 

consideração os problemas culturais da organização, os anseios 

do funcionalismo e as demandas da ambi€ncia. 

Os objetivos intermediários são os seguintes: 

Em rela~ão ao Perfil do Gerente 

iQ) Levantar, através de pesquisa empírica, o auto-perfil do 

corpo de gerentes de agincias (administradores> do SB; 

2Q) Levantar, através de pesquisa empírica, o perfil do corpo 

gerencial na visão dos funcionários nio-administradores; 

3Q) Comparar/analisar resultados. 
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Com rela~á"o ao F'rograRla de DG do DS 

10) Analisar o processo formal e informal de selE~io de gerentes, 

inclusive no que se refere a importincia da ADF para o processo; 

20) Analisar o Programa de Treinamento de Gerentes tendo em 

vista: 

- a politica global do Departamento de RH; 
- a estratégia de DG adotada; 
- os métodos e técnicas de ensino utilizados; 
- o referencial teórico dominante. 

Co,. rela~ão aos próprios Cursos oferecidos ao segmento gerencial 
pelo DESED/CEFOR 

Analisar, a penetra~io, o processo de ensino, o conte~do 

te6rico dominante e sobretudo a importincia (pertinincia) desses 

cursos para a forma~io gerencial. 
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CAPITULO 4 - JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

A acirrada concorr€ncia que tem marcado o 

mercado financeiro do pais tem exigido das empresas continuas 

modificaç5es em suas estruturas. A ordem do momento chama-se 

"flexibilidade" . 

da ambiência. 

Flexibilizar para se adaptar às conting@ncias 

En t 1- et an to, temos que considerar que essa 

qualidade nio se alcan,a no vácuo. Ela é fruto de um processo 

complexo, que passa pela conscientizaçio do corpo funcional, por 

um treinamento constante e rigoroso, e pela utiliza,io do que de 

mais moderno a tecnologia pode oferecer. 

o BB tem procurado flexibilizar-se(21', mas 

esbarra num conjunto de dificuldades que a iniciativa pfivada 

desconhece. Como empresa estatal o BB possui uma série de 

limita,5es e encargos que dificulta uma maior manipula,io da 

estrutura administrativa da empresa. 

Um banco privado, exemplo, 

resolver um problema funcional demitindo ou admitindo novos 

funcionários. O BB já nio pode fazer isso. O Banco está impedido 

de admitir novos funcionários (promover concurso externo) sem 

prévia autoriza,io do Ministério da Economia. Em 1989, 

exemplo, o BB chegou a ter 400 agências fechadas por falta de 

pessoal e, mesmo 

funcionários. (22) 

assim, nio foi Cl.U t 01- i zad o 

o pl-ocesso, 

a admit il- novos 

na 

bastante moroso, levando anos para que a demissio seja efetivada. 

Um banco privado pode, á priori, decidir se opera com o Governo, 
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com industriais, com comerciantes, ou mesmo com agropecuaristas, 

escolhendo nichos que melhor atendam às suas necessidades. Ao BB 

cabe acompanhar a política econ8mica do Governo, canalizando os 

seus recursos a interesses muitas vezes contrários is suas 

necessidades como empresa. 

Na pl-ática, o significado de "flexibilid<;\.de" 

para uma empresa estatal nio é o mesmo daquele observado na 

iniciativa privada. As dificuldades sio maiores, tanto externa 

<tendo em vista as quest5es políticas) quanto interna (tendo em 

vista o "burocl-at ismo" existente). 

Ent l-et <;\.nt o, o mercado porta-se cada vez mais 

imparcial. Até alguns anos atrás, as empresas estatais conviviam 

com uma ambiência altamente favorável. Mercados protegidos, 

quando nio monopolizados, preferências no fornecimento de bens e 

serviços ao Governo, subsídios diretos e indiretos, enfim, uma 

série de regalias que hoje nio existem mais, ou ao menos estio em 

vias de extinçlo. A empresa estatal, no momento presente, precisa 

se assumi 1- . 

No BB o caso nlo foi diferente: perdeu a 

Conta-Movimento que lhe garantia recursos fáceis a custo-zero, e 

está, progressivamente, perdendo o monop6lio das atividades 

financeiras do Governo Federal. Nesse contexto é obrigado a 

ajustar-se rapidamente à filosofia do mercado, sob pena de nlo 

conseguir cumprir com seus encargos administrativos, sem contudo 

perder, por completo, determinadas obrigaç5es de 6rglo executor 

da política monetária do Governo que, 

provoca prejuízos significativos. 
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Um exemplo disso sio as milhares de agências 

deficitárias do BB no interior do país (87X do total de agências 

do BB sâo deficitárias) que nio possuem outra missio senio o 

fomento de determinadas atividades locais e o atendimento de 

necessidades financeiras/sociais da comunidade(23). 

A par desse painel cabe, sem dúvida, uma 

postura diferenciada da empresa, cada vez mais negociaI, 

embora preserve a fun~io de Banco de fomento. 

muit o 

Culturalmente o BB nio se preparou para essa 

O Banco na verdade sempre foi um "balcão de 

empréstimos". A preocupa~io da empresa era selecionar a clientela 

que teria direito aos recursos da Casa. A empresa identificava-se 

muito mais com um eficiente 6rgio público do que com uma eficaz 

Casa(Banco) de neg6cios. 

A urgência da mudan,a de comportamento do 

funcionalismo é, por assim dizer, a justificativa do nosso 

estudo. Sem um corpo de funcionários plenamente conscientizados 

dessa nova realidade e, devidamente treinados e motivados para 

a assun,io desse novo papel que lhes cabe, o Banco pode acabar 

perdendo progressivamente a sua importincia no mercado financeiro 

brasileiro, vindo a constituir-se num futuro nio muito distante 

em mais uma "deSpl"estigiada" empl"eSa do setor público brasileil"o. 

entender, 

empresa. 

Essa mudança de comportamento, no nosso 

pode se concretizar através do Corpo Gerencial da 

Por determinadas características que vamos explorar no 

decorrer do nosso trabalho, o segmento gerencial da agência 
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(notadamente os 3 principais administradores de cada dependincia) 

pode influir ~ositivamente nesse processo, atuando como p6lo

disseminadm- deSS:3. nova "consciinci<:l. administl-ativa", dessa nova 

postura negociaI, desde que esteja devidamente conscientizado, 

preparado e motivado para liderar ess~ processo que objetiva 

fundament a I ment e: (a) "fl exib i I izal-" a admin i sb-aç:ão dos neg óc ias 

da Casai (b) a assunç:ão de uma postura negociaI "ampliada" do 

funcionalismo. 
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CAPITULO 5 - DELIMITAC~O DO ESTUDO 

o nosso estudo apresenta basicamente a 

seguinte delimitaçio em rela,io ao levantamento do perfil do 

(a ,I A aná 1 ise de apenas ama parte da segmenta gerenc ia 1 da 
empresa (a 1 ta gerência das agências ,I 

Isto justifica-se por dois motivos: 

10) a amplitude do segmento gerencial da empresa - O tamanho 

do segmento gerencial da empresa é reconhecidamente muito 

grande. Na pr'~ica, em torno de 27X do funcionalismo (mais de 30 

mil funcion'rios)(24' possue cargo em comissio, exercendo, de 

fato, algum tipo de atividade gerencial. Seria pouco produtivo 

uma an'lise generalista acerca de todo esse quadro de gerentes. 

Decidimos, nesse sentido, escolhe," como foco do estudo a "alta 

gerência", na medida que acreditamos que, tendo em vista uma 

série de quest5es internas da empresa (hierarquia, 

tradicionalismo', esse segmento possui um<:l. 

significativa nos destinos da organizaçio. 

20) O Foco do estudo est' centralizado na agência - De outro 

lado, o nosso estudo est' voltado para as agências pólos 

geradores de riqueza para a empresa - o que nos leva a restringir 

a pesquisa apenas ao segmento de administradores (alta gerência) 

das agências(2S). Nesse sentido, nio será propriamente objeto do 

estudo a alta gerência lotada em outros áreas da Ql"gan izaç ia 

(departamentos, divis5es, assessorias, centros de processamento, 

et c . ) . 
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(b) A restri~ão da pesquisa à Regiito Sudeste do pais Seria 

extremamente proveitoso a análise do perfil do gerente do BB a 

nível nacional, principalmente no sentido de se levantar as 

diferenças e carincias regionais. Infelizmente, por questão de 

recursos e tempo disponível para a pesquisa somos obrigados a 

restringir a anilise à Região Sudeste do Brasil. Essa Região foi 

escolhida por dois motivos: 

ie) Trata-se de uma Região onde os neg6cios do Banco 

apresentam um significativo volume e grandes possibilidades d~ 

expansão; 

20) A procedincia do pesquisador (natural de São Paulo, 

Capital e atualmente residente no Rio de Janeiro) facilitava o 

levantamento dos dados. 
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N o T A 5 

(1) COlO já foi dito, a análise do contexto foi dividida para facilitar a abordagel do tela. Os prislis aqui apontados 
devei ser vistos COlO questões IUtualente dependentes e interrelacionadas 

(2) Ver Jornal do Brasil, de 25.ee.91, artigo "Hanutenção das agências do II aealla interior·. No progra.a de fechalento 
de agências deficitárias do BB, anunciado pelo então Presidente Alberto Policaro, el 17.12.91, pretendia-se fechar as 
portas de liis de 1596 pontos de atendillento. A "grita" foi geral e o Banco recuou reduzindo o nÚlero de pontos de 
atendileftto a serei fechados (1332). O critério utilizado foi a necessidade social do lunicipio. Naqueles lunicípios que 
não tinhil outro estabelecilento bancário atendendo, lanteve-se o posto do BB. 

(3) ver Boletin de Inforlitão do Pessoal do BB (BIP) ng 419, de '5.14.91, e Revista Balanto Financeiro, outubro de 1989, 
p. 18. 

(4) As elpresas ferroviárias é UI bOi exelplo. Durante lais de 1 .. anos elas perlanecera. no topo das relações das 
liiores eapresas do IUIldo. Na relado das 51 laiores elPresas do lundo da revista Forbes de 1991, nenhUla é do raIO 
ferroviário. 

(5) O BB está ilPedido por Lei de ingressar no raio de seguros, constituindo Ula COlPanhia de Seguros. A atividade do 
Banco nesta área lilita-se à corretagel. 

(6) Desse ".ix" faZel parte os recursos subsidiados repassados por órgãos federais para os tais diversos tipos de 
financiatento que SOlados aos produtos norlais do Banco perfilei, na lédia, UI COIPOStO cOlPetitivo. 

(7) A idéia aqui é prOlOver a independência financeira da organiza,ão. Receber repasses de recursos do Governo Federal 
para aplicar na agricultura, por eXeIPlo, é lIlito bOi para o Banco que pode ilPliar os seus negócios e fundalental, 
talbél, para os agricultores. O probleta está ti depender delasiadilente destes tipos de opera,ões COlO 6ovtrno para a 
lanutentão de sua liquina adlinistrativa. Nula situa,ão hipotética de total dependência de recursos, a dilinuição ou o 
corte de repasses poderia provocar o fil da organizatio. UI Banco estatal solidaleRte colocado no lercado não sofre este 
tipo de risco. 

(8) O "confidencialiSlO" ou "segredislO" é Ula rea~io COlUI de organizações COI laturidade gerencial lenos evoluida. 
Sobre a latéria ver Flávio de Toledo, eI N~eursos HUlanos, Crise e MUdanças" 2i ed., São Paulo, Atlas, 1986. 

(9) A recla.a,ão geral ouvida quando da extin,ão da Conta-Hovilento do BB é prova disso. Grande parte dos funcionários e 
dos sindicatos ligados aos bancários fora. unâniltS ti repudiar a retirada daquilo que parecia ser a única forla COI a 
qual o Banco poderia atuar ajudando a sociedade e a si 1eSIO. BuscaVal garantir a lanutentão daquele vínculo COI o 
Governo COl o ledo da perda de "status", de recursos. Estava. todos querendo preservar UI passado que nao cabe lais no 
presente e lUito IeftOS no futuro. 

(11) Ver RAKOS, Guerreiro. "Ad.inistra~io e Contexto Brasileiro: u esb~o de UJa teoria geral da ad.inistrra,io". 21 
ed., Rio de Janeiro, 1983, p.64. 

(11) A esse respeito ver THIRY-CHERQUES, Herlano R. "Ad.inistrando a S06revivrncia". Cadernos Ebap ng S,, Funda,io 
Getúlio Vargas(RJ), abril/9t. 

(12) A respeito do "conforlislo" ou "superconforlidadeu ver RAttOS, Guerreiro "Ad.inistrado e ConteKto Brasileiro·, 
cp.cit., pp. 6617. 

(13) Nio se está criticando o trabalho el equipe, las a postura de passividade, neutralidade e sublissão do chefe da 
agência. 
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(14) Vtr "Pesquisa Hati~cioaal JUnto ao FuncionaliSlO" do BB, realizada pelo Instituto de Adlinistra~ão da Universidade 
de São Paulo (USP), COl o apoio da Consultoria Técnica da Presidência do 88 (COTEC), e. 11.86. Entre outras coisas, a 
pesquisa conclui que os estilos predOlinantes de lideranta das chefias no 88, na opinião dos funcionários não-detentores 
de cargos e. cOlissão, são: "Rdroso", "sublisso·, "autoritário" e "preconceituoso·. 

(15) A respeito das disfun~ões adlinistrativas geradas pelo autoritariSlO ver CARBONE, Pedro Paulo, HFenÔI!nDS Ligados ao 
AutoritariSlO Organizacional: a visãO Crítica de Guerreiro RaIOS soóre Organizaçio Autocrática", Revista de Adlinistraão 
Pública da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, ng 3, jul/set - 1991. 

(16) Na verdade o gerente desconhece novas fortas de atuar. Ele aprendeu nos seus tais de 2. anos de carreira 
(dificilll!Ote UI gerente do 8B tel hoje lenos de 21 anos de Banco) a obedecer e a reagir ao invés de criar e agir. A 
prática de ula adlinistração aberta, participativa, flexível é deveras traulática para o gerente. Neste sentido, o 
processo de IUdan~a de cOlportatento é lento e cOlPlexo. 

(17) Inforlitizar as opera~ões de Ula agência significa capacitá-la para operar negócios e resgistrá-Ios el telPo real 
(Han line H

), dando aos usuários possibilidade de obter qualquer inforlação sobre os seus negócios COl a agência/Banco 
ilediatatente e selPre que desejar. 

(18) Esses dados foral obtidos da DESISIPRODU, estatística fornecida via SEDIP(SP), referente junho/91. 

(19) O Prograta de Seletão e Hotea~ão para os diversos cargos e. cOlissão, inclusive o de gerente, foi denOlinado de 
"Kula Mecânica" para dar a idéia de que a carreira do funcionário é itinerante. O 8anco queria, COl isso, estilUlar o 
funcionário a concorrer a cargos cOlissionados no país inteiro, e o prograla NKula KecânicaN seria o "leio de transporte" 
adequado para o desenvolvitento de sua carreira profissional. 

(21) Os gerentes do BB não carregai apenas deficiências. Eles desenvolverat qualidades indiscutíveis COlO a busca 
incessante da eficiência adlinistrativa, grande capacidade de siste.atização dos serviços, de organização de tarefas, de 
orientação funcional (e. relação às rotinas) e até de flexibilidade, haja vista as dificuldades burocráticas da 
organiza~ão. Essas qualidades, entretanto, são insuficientes para que a organização aCQlPanhe o ritlO das tudanças no 
tundo conteIPorânto. E preciso lais que isso! 

(21) - Virios são os progralas de grande porte, a nível nacional, que a Direção Geral do BB YeI ilplantando para tentar 
tudar a fisionOlia da elPresa. Entre eles PodelOS citar: 1)"0 NOVO ROSTO 00 BB", que defende que o BB precisa tudar a 
cara, o corpo, a roupa, a tente. Precisa ser ágil, enxuto. Precisa ser útil à sociedade, pois sabe que só a utilidade 
preserva a existência. O Projeto pretende colocar el prática várias lodificações, a saber: a) criação e reestruturação de 
órgãos; b) rodízio de funcionários; c) estílUlo às aposentadorias; d) identificação dos funcionários nio engajados aos 
objetivos da Casa; e) avalia~ão e dispensa de funcionários detentores de cargos el cOlissão à nível de alta e lédia 
gerência; f) avaliação e redesenho da rede de dependências no país e no exterior. 2) "O NOVO HODELO ORGANIZACIONAL PARA 
AS AGENCIAS .. (HKQA), que enxuga substancialtente os níveis hierárquicos existentes nas agências ( de 7 para 4 níveis). 
Pretende COl isso, flexibilizar e agilizar o processo decisório das agências. 3) "PR06RAHA PERMANENTE DE KELHORIA DO 
ATENDlHENTO", que objetiva II!lhorar substancialll!nte a qualidade do atenditento do 88. 

(22) Ver Jornal do Brasil, artigo NBB te. tais de 4" agências lechadas por lalta de pessoal N, de 13.19.89, prileiro 
caderno, p. 34. 

(23) 87X das agências do BB são deficitárias no entender do Chefe de Gabinete da Presidencia (gestão Alberto Policaro), 
Sr. Luiz Ricardo Alidani, I!I entrevista ao Jornal do Brasil (J8), I!I 25.12.91, artigo NManutenção das agências do BB 
acalli interior-o Ver, tatbét, JB de 18.14.91, artigo -Banco do Brasil conclui relor.a: instituiçio re.aneja pessoal e 
lecha agências e postos no país·. 

(24) ver Anuário Estatístico do Banco do Brasil, 1988, p.8. 

(25) PartilOS do pressuposto que a agência é o principal núcleo gerador de riquezas para o Banco. Desta forla, ela deve 
ser encarada COlO a célula vital da organização. Todos os esfortos da adlinistração central devl!I ser dirigidos no 
sentido de possibilitar às lais de 3 .... agências do BB os subsídios físicos e hUlanos necessários ao bOI deselpenho se 
suas tarefas. 
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SEGUNDA PARTE REFERENCIAL TEóRICO 

CAPÍTULO 6 - CORRENTES TEóRICAS SOBRE GESTÃO E LIDERANÇA QUE 
DOI1INARAI1 AS úLTII1AS DÉCADAS: O QUE PRn'ILEGIAR '::' 

6.i - A Lideran~a Polarizando o Estudo da Fun~ão Gerencial 

A liderança tem sido a funçio gerencial mais 

ressaltada nos ~ltimos anos(l). As teorias gerenciais tem 

defendido a tese que a efic~cia da gerincia depende em grande 

parte do exercício efetivo da liderança, fato que, sem d~vida, 

tem levado as organizações a se preocuparem com o assunto. 

Para tanto, as grandes empresas preocupadas 

com a defasagem 

trein~-los com as técnicas mais modernas de lideran,a que iam 

SU\-g indo. 

Isso acabou estimulando o mercado produtor que 

foi "p\-ol ixo" na p\-odut;io de inúme\-os "modelos" e "pacotes" de 

técnicas de lideran,a. As empresas passaram a utilizar modelos de 

lide\-an,a como o Grid Gerencial, de Blake & Houton(2), a Teoria 

3-D, de W. Reddin(3), e outras adapta,ões, como o próprio modelo 

Gerencial (05G,I, baseado nas obras de Herse~ & Blanch~xd(4) e Ru~ 

Mat t os (5) . 

Ent \-et ant o, quem ga\-ante que esses "modelos" 

respondam às necessidades culturais e administrativas de uma 

particular organiza,io? Por outro lado, a empresa quando 

cont\-ata I..tm "pacote ge\-encial" no melho\- estilo, por exemplo, da 
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Teoria do Ciclo Vital de Herse~ & Blanchard(6), tem consciência 

de que esti comprando um modelo quase que exclusivamente voltado 

para apenas uma das funç5es gerenciais: a liderança? 

Essas e outras quest5es nos levaram a uma 

pesquisa bibliogrifica mais detalhada nesta ~rea que pudesse nos 

dar alguma luz acerca dessa problemitica, possibilitando, assim, 

uma orientaç~o mais adequada aos departamentos de RH das 

organizaç5es. 

o primeiro entrave que nos deparamos ao 

estudarmos os modelos gerenciais foi com a diversidade e a 

terminologia lttilizada. São os mais diversos "pacotes" ge\-enciais 

com nomes estranhos e atraentes: Lideran.a Sitaacianal, Teari .. "f. 

3-D, Grid Gerencial, Gerência ContingenciaI, Teori.3 Y', Sistema 4, 

l1adela lI, Gerência Estratégica, Ciclo Vital, só para cita\

alguns dos mais conhecidos. Esses nomes por si só dizem muito 

pouco, quase sempre fazem referincia ~ teoria-m~e que os 

originou. Então fica a pergunta: Quem I quem nesse universo de 

modelos ? 

o segundo entrave foi com relação ~ 

abrangincia do modelo. Trata-se de uma tlcnica de liderança ou de 

um modelo gerencial amplo, que aborda m~ltiplas funç5es 

ge\-enciais ? 

o terceiro entrave foi quanto ~ forma. Trata-

se de um modelo tlcnico e pragmitico, que procura 

instrumentalizar o gerente para o seu trabalho ou i mais 

ilustrativo e conceitual, procurando posicionar o gerente em 

relação ao seu comportamento. à sua organização e ao ambiente? 
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Para o dirigente n~o afeto ao consumo de 

teorias gerenciais e que tem por responsabilidade optar por um 

modelo para a sua ol-ganiza!;ão é um verdadeiro "til-O no escuro". 

Mesmo quando conhece det el-minadas teor ias, 

normalmente as identifica muito mais pelas suas particularidades 

e qualidades do que pelo seus defeitos e abrangincia, 

dificulta uma anilise critica e comparativa entre elas. 

fato que 

Um dos objetivos deste capitulo é tornar mais 

claro esse universo conceitual, permitindo ao dirigente uma 

compreensão mais apurada sobre o assunto. A partir daí a escolha 

pode se dar de forma mais qualitativa. 

6. e - As Grandes Correntes reó,. icas 

Hoje encontramos no mercado três tipos de 

"pacotes" gel-enciais: (a) aqueles que prega. que a eficicia 

gerencial depende de um melhor estilo de lideran~a ou estilo 

ideal; (b) aqueles que defendem que a eficácia gerencial só será 

conseguida através da lideran~a sutuacional; e (c) aqueles que 

defendem a gerência estratégica como instruMento para a busca da 

eficácia no mundo contemporâneo; 

As duas primeiras con-entes (melhor estilo e 

I ideran~a si tuac iona I) est ão mais pl-eocupadas com a quest ão 

compol-tamental. O foco é o estudo da "liden~\n~a" como Tun!;ão 

gerencial primordial. A última con-ente, a gerência estratégica, 

está mais preocupada com a postura do gerente frente ao mercado, 

55 



aos concorrentes e ao futuro. 

6.2.1 Corrente do Melhor Estilo de Lideran~a ou Estilo 

Idea I (EI> 

Esses "modelos" são originários da corrente 

teól-ica desenvolvida basicamente nas décadas de 60 e 70, e ainda 

hoje largamente utilizada em muitos países, inclusive no Brasil, 

conhecida como a Teoria do l1eI1tor Estilo ou Estilo Ideal (EI,J . O 

baluarte desta corrente é a universalidade das características 

individuais de lideran~a. Afirmam os teóricos que o sucesso 

empresal- ia I depende de uma post un1. gerenc ia I considel-a "idea I" . 

As mais conhecidas teorias dessa con-ente são a Teoria t, de 

Donald McGl-egOr i O Sistema 4, de Rensis Likel-t i O l1odelo lI, de 

Chris Arg~ris e Donald A. Schóni O Estilo 9.9 da Teoria Grid, de 

Robert R. Blake e Jane S. Moutoni e O Jogar Criativo, de Michael 

Maccob~ (7) . 

Essa corrente advoga a existência 

(possibilidade pragmática) de um melhor estilo de lideran~a para 

se obter resultados através de pessoas(S>. 

ESTILO IDEAL: COMPORTAMENTO GERENCIAL B~SICO 

Todos os modelos de gerênCia apoiados por um 

"est 11 o idea 1" , a I ém de de fenden::m um comport ament o gel-enc ia 1 

básico, comungam alguns princípiOS comuns. Entre eles podemos 

citar: 
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POSTURA DO GERENTE: -

Quanto ~ Relaçõgs ~ Trabalho . (9) 

ênfase na democratiza,io das rela,ões de trabalho com o 

concomitante aumento de participa,io dos indivíduos no processo 

organizacional. Os caminhos mais sugeridos sio a descentraliza,io 

das atividades. a delega,io de responsabilidades e o autocontrole 

e autodirecionamento dos indivíduos (a id~ia clara ~ a elimina,ão 

do "ranso autoritário" presente nas organiza,ões); 

- desenvolvimento do trabalho em grupo e da lealdade grupal; 

- integra,io do grupo com base num ambiente de trabalho altamente 

cord ia I. so I idál- io) , que as 

individualidades e desenvolva as potencialidades; 

o conflito deve ser solucionado com base no diálogo entre as 

partes (confronta,io); 

a comunica,ão deve ser a mais aberta e autêntica possível. A 

pl-át ica do "con fidenc ia I ismo" deve ser abol ida. 

Quantg ãA Desgnvolvi-gnto ~ indivíduOS: (10) 

o gerente ~ um facilitador, na medida que cria condi,ões 

favoráveis ao desenvolvimento da imagina~ão. da criatividade e da 

engenhosidade dos indivíduos. Para isso dá a todos 

liberdade de a,ão; 

ampla 

o gerente é altamente sensível aos valores e expectativas dos 

indivíduos. amigo das pessoas. conhecendo 

profundamente os seus funcionários. Respeita os outros E sabe 
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ouvir com compreens~oi 

está permanentemente preocupado com o desenvolvimento 

profissional dos seus funcionários e atento ~s necessidades de 

cada um. Gosta de motivar os outros e estimular as pessoas para 

que se expandam cada vez mais; 

- os erros sio encarados do ponto de vista educacional. 

Qyanto ag Estilo ~ Lidgraoça· (11) 

o gerente está convicto de que existe u.a ~elhor forma de 

relacionamento entre ele e os seus pares, para tanto nio se deixa 

influenciar demasiadamente pelas circunstincias; 

gerente ativo, agressivo (em rela~io ~ 

cliente/mercado), dotado de visio prospectiva. 

6.2.2 A Lideran~a Situacional(LS) 

conquista de 

o modelo de lideran~a situacional surgiu a 

da Teoria Contingencial, corrente que ressalta a 

importincia da avalia~io clara e precisa das circunstincias para 

a tomada de decis5es organizacionais. Para os adeptos da 

lideran~a situacional, a eficácia de qualquer estilo gerencial 

depende da situa~io específica em que se encontre o gerente. A 

situaç:io "pede" um estilo detel-minado; qualquel- outl-o estilo será 

inadequado ou, no mínimo, menos eficaz(12). 

Willian Reddini 

As mais conhecidas Teorias da LS sio a 3-D, de 

a Teoria do Ciclo Vital, de P. Hel-se~ e K. 
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Bl anchard; aS" Teor iaS" Cont ingenc iai S" de Vic t or VI-oom e Fl"E~'d 

Fiedler(13). Hi in~meros outros estudiosos que desenvolveram 

trabalhos sobre o tema, entre eles podemos destacar os trabalhos 

de Ru~ Mattos (no Brasil) e J. Sterling Livingston(14). 

LIDERANCA SITUACIONAL (LS): COMPORTAMENTO DO GERENTE 

A LS n~o busca a eficicia atravis de um estilo 

gerencial bisico, muito pelo contririo. Na vis~o desta corrente 

de lideran~a, n~o existe um melhor estilo de lideran,a (estilo 

ideal) . Para tanto, o ·gerente deve comportar-se como um 

"camale~o", adaptando o seu estilo à situa~~o. 

Nesse sentido, o gerente pode assumir os mais 

diversos papiis que a situa~~o exigir. Em alguns casos ele i um 

chefe enirgico, at~ autoritirio, em outros casos ele i brando e 

democritico. Em alguns momentos ele delega, em outros determina. 

Em determinadas situa~5es procura compartilhar em out l-as 

convencer. Em certos casos mostra-se ativo, participativo, em 

outros desaparece por algum tempo, mostrando-se distante e 

ausente. Tudo iri depender das circunstinciasi i ela que orienta 

o gel-ent e na esco 1 ha do "est 11 o" a ser empregado, ou sej a, há 

sempre um estilo mais adequado para cada situa~~o. 
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6.2.3. - A Gerência Estratégica 

o conceito de gestão estrat~gica surgiu na 

d~cada de 70 por Igor Ansoff, como 

desenvolvimento da literatura acerca do Planejamento Estratégico 

produzido na d~cada anterior(15). E foi, exatamente, a partir das 

obras de Ansoff que o termo gerincia estratégica ficou consagrado 

mundialmente(16). 

No Brasil virios autores desenvolveram o 

estudo do tema, produzindo obras de qualidade. Entre eles podemos 

citar Agrícola Bethlem, Paulo Roberto Motta, Luiz Gaj, Djalma 

Rebou~as Oliveira, Paulo Vasconcelos, entre outros(17) . 

. 0 que. em linhas gerais. o conceito 

cont empol-âneo de "gel-inc ia est rat ég ica" propõe 7 Qual a 

orienta~ão dominante transmitida 

empresas ? 

ao segmento gerencial das 

Existe um certo consenso entre os teóricos do 

tema que a experiincia acumulada das organiza~ões tem demonstrado 

que a eficácia gerencial no mundo de hoje depende basicamente da 

capacidade do administrador de pensar estratégica.ente. 

A velocidade. a variedade. a imprevisibilidade 

das mudan~as sociais. políticas e econômicas do mundo 

contemporineo tem afetado seriamente as organiza~ões. Empresas 

tradicionais. solidamente posicionadas no mercado. desapareceram 

em questão de alguns anos. ao mesmo tempo que surgiam outras 

empresas. que em poucos anos transformavam-se em gigantes(18). 

Essa nova ambiincia marcada por 
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velozes e de grande magnitude passou a exigir das organiza,5es 

uma postura gerencial diferenciada. Abandona-se aquela forma 

tradicional e racional de administrar os negócios, atrav~s de um 

planejamento burocratizado e centralizado e de um processo 

decisório racional e orientado e passa-se a adotar principios 

mais fluídos de administra,~o, calcados numa perspectiva n~o

burocritica e descentralizada do planejamento estrat~gico e do 

pl"OCeSSO decisÓl"io e na "implos~o" da estnltura hieril"quica de 

forma a flexibilizar a organiza,~o e permitir que o planejamento, 

as a,Ses e as decis5es estejam cada vez mais perto da realidade 

ambiental e das necessidades organizacionais. 

A gest~o estrat~gica, na vis~o de um 

conceituado teórico sobre o tema, Professor Paulo Motta, esti 

'undamentalmente preocupada com(19): (a) o desenvolvimento de 

novas for.as de análise antecipatória, permitindo, assim, à 

organiza,~o uma compreensio mais clara das possibilidades e 

necessidades do mercado futuro e, consequentemente, dos caminhos 

e a,5es a serem tomados; (b) a agiliza~ão do processo decisório, 

condi,~o indispensável para que a empresa tenha a versatilidade e 

fluidez suficientes para concorrer dentro de um mercado cada vez 

mais instável, dinâmico e imprevisível; e (c) o estímulo 

constante a gera~ão de novas id~ias, de 'orma a permitir à 

empresa a competitividade necessária para o alcan,e do sucesso 

empresarial. 

Em rápidas pinceladas, essa ~ a 

"mensagem" dos "pacotes" gel"enC iais de Gestão Estratégica, que 

pocuram ensinar os conceitos dessa nova 'orma de pensar e 
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administrar a empresa. 

estrategicamente ~ saber avaliar 

c r i t el- i osamen te o futuro, as alternativas de a,io a 

potencialidade de cada elemento do processo empresarial, de forma 

a possibilital- o levantamento de todos e quaisqUel- "sinais" de 

mudan,as e os respectivos caminhos futuros que podem direta ou 

indiretamente influir sobre a empresa. 

Motta, comentando sobre a implanta,io da visio 

estratigica na organiza,io, nos fornece outros elementos para uma 

orienta,io estratigica por parte do gerente(20): 

"f'ara agir estrategicalllente, o dirigente deve 
atentar selllpre para as seguintes dit"ensões: 

análise e questionalllento perlllanente 
sócio-econollllca ou propósito final da 
sentido de lIIantê-Io não só viável, lIIas 
e,..:itosa na alllbiência elll que operai 

da lIIissão 
e.presa, no 
relevante e 

fi,..:a.ão dos obJetivos organizacionais elll fun.ão 
do propósito, recursos, oportunidades, valores e 
alllea.as colocadas na alllbiênciai 

- defini.ão de lIIeios e estratégias para atingir os 
objetivos segundo UIII processo ge,-encial que valorize 
tanto a iniciativa, proa.ão, análise racional e Vlsao 
econOllllca de produtos e servi.os quanto a adapata.ão, 
intui.ão e decisão pollticai 

lIIudan.a da postura gerencial de concentrar a 
aten.ão nos problelllas co.uns, descobrindo a vantagelll de 
pensar sistelllatica.ente sobre o futuro e anal isar 
prob le.as incollluns" 

Nota-se claramente no desenvolvimento do 

conceito centl-al de Gerência Estratégica que o foco nio está na 

No entanto, em nenhum momento a 

menosprezada; muito pelo contrário. A lideran,a continua sendo 

vista como fun,io de destaque dentro da fun,io gerêncial, mas o 

estudo i deslocado para uma questio emergente e vital para a 

sobrevivência das empresas, ou seja, a adapta,io ambiental da 
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organiza,~o, frente a um mercado dinimico, imprevisível, cheio de 

SLll-presas. 

6.3 - Análise Critica dos "l1odelos" Gerenciais 

Este introdutdrio objetivou posicionar o 

acel-ca dos mais conhec idos "pacot es'" ou "modelos" 

gerenciais empregados nas organiza,aes. Por outro lado, ~ comum 

nas grandes empresas um gerencial 

construído de um lado por uma bateira de cursos essencialmente 

t~cnicos, preocupados em instrumentalizar o gerente para as 

especificidades de sua fun,~o - a título de exemplo podemos citar 

os cursos sobre matem~tica financeira, introdu,~o ~ inform~tica, 

mercado de capitais, curso p/m~quinas HP, ministrados para 

gerentes de institui,aes financeiras como o BB - e de outro lado 

alguns cursos de car~ter menos t~cnico e mais conceitual, 

transmitindo ao gerente no,aes sobre a organiza,~o, o mercado 

(ambi~ncia) e o comportamento gerencial mais adequado. Entre eles 

podemos citar cursos sobre lideran,a, motiva,~o, rela,aes 

humanas, modelos de ger~ncia, desenvolvimento organizacional 

(DO), planejamento estrat~gico e processo decisdrio. 

Todavia, engana-se aquele que imagina que 

esses cursos mais conceituais penetrem criticamente pelas 

diversas correntes de pensamento da Teoria Gerencial, procurando 

ampliar o escopo de vis~o do dirigente. Quase sempre s~o cursos 

orientados e sistematizados para instrumentalizar o gerente com 

t~cnicas específicas de comportamento gerencial, de motiva,~o, de 
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avalia,ão de desempenho, de negocia,ão e até de desenvolvimento 

ot-ganizacional. 

De início faz-se necess~rio deixar claro que 

nio pretendemos analisar criticamente o programa de cursos 

essencialmente t~cnicos das organiza,ões, nem particularmente o 

caso do BB. Vamos partir do princípio de que cursos do tipo 

l1atemát ica Financei ra, Na~i5es de In farn1,it ic:;t, Na~i5es de f1ercada 

de Capi tais, e out t-OS do gênet-o, são necess~r ios pat-a a fun,ão 

gerencial de qualquer administrador de agência, e nio seria 

diferente para os gerentes do BB. Nio se pode imaginar um gerente 

financeiro que nio domine a estrutura de um mercado de capitais, 

não tenha a menor idéia sobre a importincia da microinform~tica 

para a organiza,ão, ou não saiba tratar rapidamente alguns 

c~lculos financeiros elementares. Por outro lado, o domínio 

dessas informa,Ses e habilidades não deve ser encarado como pr~

requisito ao cargo, pois trata-se de conhecimento facilmente 

assimil~vel. 

Pretendemos, isso sim, discutir a programa,ão 

dos cursos teórico-conceituais. Aqueles cursos que, em verdade, 

promovem o desenvolvimento do gerente, ampliando a sua maneira de 

enxergar a organiza,ão, o meio-ambiente, aprimorando o seu 

relacionamento dentro e fora da empresa, ou seja, aqueles cursos 

"substant ivos" que pt-epat-am o indivíduo pat-a a assun,ão de 

qualquer papel gerencial dentro de uma empresa. 

As grandes organiza,ões ao estruturarem o seu 

programa de desenvolvimento gerencial normalmente 

Pt-ofissionais da .Át"ea que tt-azem consigo uma "I inha" teót-ica 
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dominante. Aquela linha teórica acaba sendo um ponto de 

referincia, uma esp~cie de fio condutor que percorre todos os 

cursos fornecidos ao segmento gerencial da empresa. 

No BB o caso não foi Os 

funcion~rios respons~veis pela prepara~ão dos cursos da ~rea 

gerencial, adotaram a linha contingencial na prepara~ão do 

programa, de forma que os cursos foram sendo desenvolvidos com 

base nessa corrente teórica que privilegia uma conduta gerencial 

situacionista. (21) 

Não cabe nenhuma crítica ~ escolha da corrente 

teórica. Cabe, isto sim, uma avalia~ão mais critica quanto à 

pertinincia da utiliza~ão de um "modelo" gerencial exclusivo. 

Quando a organiza~ão adota um "modelo" 

gerencial ~ praxe que as orienta~aes venham sistematizadas, 

"empacotadas", como vel-dadeil-os manuais "técnico-teól-icos". O 

gel-ente "deglute" aquele material sem no~ão de conjunto, sem Llma 

compreensão clara da pertinincia do modelo para o contexto 

cultural da sua empresa. Se o gerente antes do curso ( programa) 

est~ de'SinforRlado, após o CU1-SO ele no m~ximo conseguir~ estal

"'Subinforlllado", nunca verdadeiramente informado. 

Para que a infor~a~ão seja completa 

desenvolva, de fato, o profissional, ela precisa ser fornecida de 

forma não-dogm~tica. A teoria deve ser ensinada menos sob a forma 

de orienta~ão técnica e mais sob a forma de painel teórico 

critico. Os modelos de lideran~a ensinam os gerentes a se 

comportar, uniformizando-os. Por outro lado, 

possibilidade de escolha do indivíduo. J~ a an~lise 
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sobre o comportamento gerencial permite ao indivíduo compreender 

o seu comportamento sob uma ótica muito mais substantiva. Ele tem 

possibilidade de escolha, ele conquista uma vis~o de conjunto e, 

com base na sua experiincia, pode optar ou adequar o seu 

comportamento ~ realidade da organiza,~o. 

Para uma compreens~o mais clara acerca da 

importincia dessa vis~o abrangente da Teoria Gerencial vamos 

tecer alguns posicionamentos criticas sobre os modelos de 

ge\-incia a que nos \-eferimos ante\-io\-mente (f1elhor E-stilo de 

6en::.~nc ia/Lideran~a, Lideran~a Si tuac iona 1, Gestão Estratégic ... ":I.). A 

id~ia ~ mostrar as deficiincias, a congruincia, a semelhan,a, o 

antagonismo e as possibilidades de cada corrente. 

6.3.1 - O Dile.a Estilo de Lideranç:a Ideal (EI) versus 

Lideranç:a Situacional (LS) 

Existe de fato um estilo de lideranç:a ideal, 

ou seria a lideranç:a situacional a resposta mais adequada ~s 

necessidades organizacionais ? Caso haja um EI, qual entre os 

modelos teóricos seria reconhecidamente o melhor ? 

Essas duas quest5es, levantadas por Kleber 

Nascimento s~o verdadeiramente importantes na medida que nos 

remete a uma discuss~o teórica profunda e esclarecedora(22). 

Se a um modelo 

situacionista ela descarta, por outro lado, a utilizaç:~o de um 

modelo ideal, na medida qua as correntes se apresentam de forma 
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antagônica. Esse antagonismo esti mais presente na corrente 

situacionista que se contrapôe à teoria do EI pela própria 

essência do seu referencial. 

A Teoria do EI e mais antiga do que a lS enio 

se ob ~:;E'lO V<:t.} mesmo nas obras mais atuais uma crítica velada ao 

si t U<3.C i on i smo . Nas obras de Likert e de Blake & 110ut on 

(defensores de um melhor estilo de gerência), por 

autores fazem referência explícita à importJncia da avalia,io das 

circunstincias para um bom gerenciamento dos ( . .., 'J ") 

1"\ f!.'g ("~Io l' I" '" c.'.J. ,_ '"' _ .J _ . 

Entretanto, nio fundamentam suas obras na premissa situacionista. 

Utilizam esse enfoque como um "insight" pertinente, que deve ser 

observado pelo corpo gerencial da empresa. 

Ji a Teoria Situacionista parte para uma 

crítica'velada ao EI, destruindo o pressuposto conceitual b:3.sico 

da Teoria do Melhor Estilo de Gerência. Para o situacionista 

W. Redd in, não hi est i1 o idea I. "O treinamento de gerentes deve 
ter como obietivo a fle:·dbilidade de estilo, em vez da rigidez de 
estilo ou um estilo ideal rlgido. ,,(24) 

Nascimento, defensor do EI de 

os pressupostos da Teoria Contingencial da gE·d~·nc i:;l. 

.. C <3.m <3. 1 € i o .. são uma f a I i c i a. O a u t o r' s u s t e n tas li. a v i são c o n t r <:Í. r' i::..;. 

a LS à qual chama de "e:><equívoco" (equívoco do 
( -:J C" 'I e.><:ecutivo) . (.o·.J, 

numa trilo9ia(26)(três artigos). 

Um teste empírico-científico das duas teorias 

constitui a primeira parte da trilogia. A sefunda parte refere-se 

'.!I.os fundamentos lógicos, às tÉ-cnicas, às contr·<:t.dir.:ões 

coerências conc€ptuais, aos sofismas e à própria viabilidade 
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operacional da LS e do EI. Na terceira parte o autor analisa as 

características filosófico-morais da LS e do EI. Nos tris artigos 

Kleber procura demonstrar os equívocos da LS. 

No primeiro deles, onde submete as duas 

correntes a um teste empírico-científico, o autor est' preocupado 

em levantar que resultados concretos, comprovados e quantificados 

as correntes alcan,aram. Ao final, chega ~ conclusão que as 

teorias da LS não disp5e de um acervo com um mínimo de expressão, 

em termos de valida,ão científica. Classifica o conjunto de 

Teorias da LS como "basica.ente i.pressionl."-stas, 
.etodologica.ente insustentáveis, c. .. } que ainda não adquiri,':'am 
eKPressão ci~ntífica co.o conjunto .aci~o de pesquisa 
e,,<pttri.ental (27), ao passo que a I itel-atura cient ífica acel-ca da 
Tem- ia do He 1 hor Est i I o "está rep leta de evidênc ias que 
delllonstralll de forllla inequívoca a va I idade das Teorias do EI elll 
organiza~ões dtt ty~~~ as naturezas e ta.anhos, e. conte,,<tos 
sociais distintos. " . 

Para justificar esse ponto de vista utiliza-se 

do acervo de Likert (quase 50 anos de pesquisa) na comprova,ão do 

seu est i I o idea I (Sistema 4) e das pesquisas pl-oduzidas em mui t os 

países a partir do utilizadíssimo modelo tJrid tJerencial, de Blake 

& Houton. 

No segundo artigo, onde submete as duas 

correntes a um teste lógico-conceitual, o autor est' preocupado 

em levantar os fundamentos lógicos em que se assentam a LS e o 

EI. 

Em sua an'lise chega ~ conclusão que a 

fundamenta,ão lógica da LS est' repleta de contradi,5es; 

"de que os defensores da LS caem co. 'ac i I idade em 
arllladi lhas ou so'islllas lógicos, especia IlIIente ao 
tentarelll questionar as Teorias do EI; de que as 
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pre.issas da LS sobre a situa.ão, o agente decisório e 
a eficácia, assilll COIIIO sobre entre essas três 
variáveis, são falazes; { ... J de que o gerente 
situacional está predisposto a tornar-se vlt i.a da 
"interpretose" ou da psicanálise a.adora; de que, 
enquanto as Teorias do EI estilllulalll o co.portalllento 
gerencial versátil, a LS gera a alternância mecanicista 
de co.porta.entos, ou o a 1110 r fi SIWO, disfar.ado sob a 
capa de "fle;<ibilidade"; de que o destino fatldico do 
gerente situacional é o relativislllo ético; de que a LS 
prenuncia e desencadeia u.a profecia auto-realizável, 
antillludan.a, reacionarla, c. .. J que a LS debfa de 
reconhecer a distin.ão entre solu.ão e estilo e, ao 
o.it ir tal dist in.ão, constrói toda u.a fundamenta.ão 
lógica contra as Teorias do EI, co.o se estas fosselll 
rigida.ente centradas na 'iQlu.ão e não heuristicamente 
cent radas no processo. ,,( 2'1') 

No terceiro artigo, onde Kleber submete a LS e 

o EI a um teste filosófico-moral, o autor enfoca a tese central 

da trilogia, ou seja, a de que as causas essenciais das 

diferentes consequ~ncias da LS e do EI estio nos fundamentos 

filosófico-morais das duas teorias. Este ~ltimo artigo coloca que 

a itica, a visio de mundo e os valores da corrente que defende a 

LS sio incompatíveis à 
na ética-hu.«nista, 
autoritária. ,,(30). 

natureza humana. 
a ética da 

"Enquanto o EI se funda 
LS é essencialIWente 

o erro b~sico da LS, na opiniio do autor, 

est~ precisamente no equívoco de que os fins (situa~io) justifica 

os meios (estilo). Isso acabou levando a LS a uma busca simplista 

de mecanismos eficazes, mas nem sempre iticos e humanos. A 

questio da defini~io dos valores morais que orienta o estilo do 

gerente passa a nio ser mais relevante. Em 19 lugar está a 

efic~cia. Uma vez determinado o objetivo a ser alcan~ado (busca 

da efic~cia gerencial), o gerente opta pelo estilo que melhor 

atenda às circunstincias (situa~io). 

Dessa forma, é irrelevante para o gerente que 
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o seu comportamento gerencial expresse aliena~~o, neutralidade, 

compromisso, autoritarismo ou submissio, desde que o objetivo (a 

eficácia) seja alcan~ado. 

Na verdade, o gerente passa a ser 

"passiva" no P\"ocesso, um autômato. Ele pe\"de o dip~ito de 

inovar; só pode copiar. ~ destituído do senso critico na medida 

que nio pode mais escolher formas de procedimento (a situa~io ji 

determinou o procedimento adequado). Kleber, observa: -A 
situa.ão prescreve, ele -decodifica - a prescri.ão e, 
"flex:iveIMente", programa seu co.portaMento de acordo. As 
co.petências e}(igidas são as de que ele seja u. bo. "Ieitor" da 
situa.ão e UM bo. ator no deseMPenho dos cOMPorta.entos 
apropriados. Tão .ecânico o papel gerencial !. ,,(31) 

As criticas de certos teóricos da LS aos 

defensores do Melhor Est i lo de ge\"ência nio sio menos "fe\"ozes". 

o sitLlacionista Reddin, PO\" exemplo, observa que os fO\"muladO\"es 

da Teo\"ia do EI são uma espécie de "adorado\"es do divino", pois 

apresent am o est i 1 o ideal como a I go meio mág ico, "fornecendo utwa 
bandeira adequada para agrupar os fiéis. Isso contudo. parece ser 
ullla base insegura par« os prOgraMas de lIIudan.a organizacional e 
eficácia gerencial. ,,(32) 

As criticas de Reddin nio param por aí. O 

autor lista, ainda, uma série de dificuldades que a abordagem do 

EL a qual pejo\"ativamente classifica de Teoria dos Tral;"os(33) 

ap\"esenta: 

"FrequenteMente é di'lci I ou i.posslvel apl ica'-Ia 
na prática. 

Pode estabelecer UMa .eta i.posslvel que 
conduza a u.a desilusão 'ina/. 

Pode induzi,· culpa e ansiedade e. gerentes 
que não podeM usá-Ia. 

- Faz co. que os gerentes de alto nlvel seja. 
COIIIO pessoas que pregaM ullla coisa e prat icalll outra. 

Pode aUlllentar lIIuito a insatisfa.ão entre 
subordinado-gerente, ante condi.ões e,,,<'istentes que 
ta Ivez não devesselll neM pudesselll ser .udadas. 

- Pode dirigir os esfor.os de treinaMento em 
di re.ão errada. ,,( 34) 
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A Teoria da LS promove uma mudan,a de enfoque 

no estudo das rela,aes no trabalho, mais propriamente em rela,io 

ao bin8mio gerente-subordinado. A teoria. tradicional de lideran~a 

(Estilo Ideal) concentra suas aten,aes no estudo daqueles 

comportamentos mais adequados que podem possibilitar ou levar a 

efic~cia gerencial. 

Assim, o EI procura mostrar ao gerente a 

relevância de determinados conceitos vistos como consagrados, 

tais como a participa,io e a democratiza,ão das rela,aes do 

trabalho, a presen,a constante e motivadora do gerente perante o 

grupo, o auto-direcionamento e autocontrole dos funcion~rios, e 

outros conceitos que induzem o gerente a encaminhar os seus 

procedimentos e atitudes numa dire,io específica. 

J~ a LS abandona esse enfoque 

direcionamento, e opt a P01- um en foque de "conven iênc ia" . 

de 

Os 

conceitos de democracia e autoritarismo, por exemplo, nio são 

mais enxergados como coisas boas ou ruins, que possibilitam a 

efic~cia ou a inefic~cia gerencial. O que i mp 01- ta a 

conveniência da uti liza,io "daquele" conceito "naquele" momento 

em particular. Assim, tanto pode ser eficaz uma gerência 

democritica e participativa quanto uma gerência autocritica e 

determinista. O que determina o estilo gerencial é o querer da 

circunstância (situa,ão). Se o gnlpo é imatlll-o e "in-esponsivel" 

a gerência deve agir com rigor e determinismo; acei t a-S i2 uma 

postura autocrata por conveniência. De outro lado, se o grupo é 

maduro e profundamente respons~vel, o gerente age de forma 

"bl- anda", deI egando l-esponsab i I id ades e adot ando, em det el- minados 
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casos, uma postu\-a "passiva" e "ausente". 

6.3.2 A Gerência Estratégica Somando Enfoques Contrários 

A gerincia estratégica como 

está muito menos voltada para a quest~o 

"modelo" de 

compo\-t amen t a I 

(relacionamento gerente-subordinado) do que os modelos do EI e 

LS. N~o se trata, portanto, de uma modelo concorrente, mas sim 

complementar. 

Entretanto, uma análise mais detalhada nos 

revela certas tendências conceituais interessantes que o modelo 

de geri~cia estratégica percorre. 

Muito embo\-a o "modelo" não esteja centl-ado na 

quest~o comportamental, a gerincia estratégica não se furta de 

estabelecel- um pe\-fi I gerencial "mais adequado" pa\-a as 

O\-ganiza~ões. Entretanto, t\-ata-se de um pe\-fiI sem "\-ótulo". A 

pn~ocupa~ão n~o é "psico 1 Óg ica" ou "psicossoc iol Óg ica" e sim 

"mercadológica". 

está muito 

Nesse sentido, o perfil do gerente estratégico 

menos centrado nos problemas internos de 

relacionamento presente na organiza~ão e muito mais voltado para 

os problemas externos, de caráter ambiental e global. 

De acordo com Paulo Motta, o gerente que age 

com base numa orienta~~o estratégica está pel-manentemente 
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atento(3S) , 

1) ao propósito final da organiZa~~oi para tanto discute e 

analisa constantemente a miss~o sócio-econ6mica da empresa de 

forma a manti-Ia sempre vi~vel e exitosa na ambiincia que operai 

2) ~ fixa~~o dos objetivos organizacionais com base nos recursos, 

oportunidades, valores e amea~as da ambiinciai 

3) ~ valoriza~~o da iniciativa, da proa~~o e da an~lise racional 

de seus funcion~rios. Valoriza, tamb~m, a intui~~o, a adapta~~o e 

a vis~o política conjuntural; 

4) ~s possibilidades do futuro e ~ an~lise dos problemas 

incomuns. 

Se de um lado o modelo de gerincia estrat~gica 

n~o a I iment a a vi s~o "d i rec ionada" do EI, de out l-O pan:~ce 

reconhecer que algumas características de comportamento gerencial 

s~o de fato universais. O modelo considera, por exemplo, que o 

gel-ente "deve" valorizar a iniciativa e a postura pl-oativa dos 

seus funcion~rios, independentemente da situa~~o. 

De outro lado, o modelo introduz a no~~o de 

"estl-atégia situacional" em rela~~o ao ambiente extel-no. A 

empresa orienta-se em fun~~o do propósito, dos recursos, das 

OPOI-t un idades, dos valores e das amea~as colocadas pela 

ambiincia. A ambiincia é o fen6meno situacional e a empresa deve 

interpretar esse fen6meno adaptando-se. 
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Em resumo, a gerincia estrat~gica ~ um modelo 

de gerincia que esti basicamente preocupado com a adapta,~o da 

organiza,io ~ ambiincia. Conceitualmente o modelo nio despreza 

nenhuma outra corrente teórica, recuperando, inclusive, aspectos 

da Teoria do Helhor Estilo e da Corrente Contingencial. 
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CAPiTULO ,7 - A CONSTRUÇÃO DE UH PROGRAHA DE DESEN(JOL(JIHENTO 
GERENCIAL PARA AS ORGANIZAÇõES CONTEHPOR4NEAS 

7.1 Conceitua~ão 

o aprendizado sobre a gerincia deve estar 

alice,-c;ado no t,"ipé que comp,-eende: (a) a incorporac;ão "crítica" 

de conheciMentos produzidos pela teoria gerencial; (b) a 

incorporac;ão de experiincias individuais internas (troca de 

informac;5es entre profissionais de dentro da organizac;io); e (c) 

a incorporac;ão de experiincias externas oriundas das mais 

diversificadas fontes. 

(a) Um conhecimento "crítico" ace,-ca do ace,-vo 

bibliográfco disponível de administrac;io, particularmente a 

teoria gerencial, é pec;a fundamental para o desenvolvimento pleno 

do gerente. As informac;5es devem ser repassadas progressivamente, 

de forma não-dogmática, procurando posicionar o gerente sobre o 

"unive,"so" conceitual que orienta a sua func;ão. A infase deve 

residir no desenvolvimento da sensibilidade crítica do indivíduo 

e nio na sistematizac;ão de idéias preconcebidas 

orientadas, que encaminham as atitudes do gerente num sentido 

(b) A sistematizac;ão da troca de relato de 

experiincias individuais dos diversos profissionais de uma 

organizac;io amplia o raio de visão dos gerentes, ao mesmo tempo 

que ajuda o indivíduo a compreender melhor os problemas da sua 

empresa, esclarece quest5es de comportamento, possibilitando um 

ganho de conhecimento intrínsico da empresa indispensável na 
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(c) Por ~ltimo, a incorpora,~o constant€ das 

€XP€l- ienc ias dos indi ..... íduos à 

r€ciclam a ..... isio ger€ncial da €mpresa, 

no ..... as informaç6€s, d€safios € possibilidad€s que int€rnam€nt€, no 

afi da soluçio dos problemas corriqueiros, sio desp€rcebidos ou 

desconsiderados. 

Nesse sentido, e utilizando a defini~io do 

Pl-ofessol- Paulo R. Motta, aCl-editamos que "de-sen ... 'ol",'imento 
gerencial é um método ou proce-s-so pelo qual UIII individuo adquire 
novo-s conhecimento-s, atitude-s e valores elll rela~ão ao trabalho 
admini-strati",'oi fortalece -sua capacidade de análi-S$ de problema-si 
toma con -sc i ênc i a de a I terna t i va -s compor t amen ta i s" (" '6,.. Con h ec en d o 

melhor o seu estilo gerencial, os estilos de terceiros e os 

estilos produzidos e defendidos pela teoria gerencial, o gerente 

conquista um rol de informaç6es que o habilitam a uma açio mais 

eficiente e eficaz no seu contexto organizacional. 

Com base nessa definiçio Motta id€ntifica as 

4 dimens6es básicas do DG(37': 

(a) a cogniti ..... a, onde o g€rente i informado e aprende sobre a 
administra~~o a partir do estoque de conhecimentos exist€ntes, 
desde a defini~~o de objeti ..... os e a formulaçio de políticas ati o 
arsenal de id~ias existentes sobre estruturas, processos e 
comportamentos organizacionais. 

(b) a analítica, onde o gerente apredende a identificar e 
diagnosticar os problemas administrati ..... os, decompondo-os €m 
diferentes partes, para rearrumi-Ios na busca de no ..... as solu~6€s; 

(c) a comportamental, onde o gerente aprende no ..... as formas de 
intera~io humana, dentre padr6es alternati ..... os conhecidos e 
..... alidados pela sociedade; 

(d) a habilidade de a~io, onde o ger€nte adquire a capacidade d€ 
transformar conh€cimentos e alt€rnati ..... as comportam€ntais em 
formas ef€ti ..... as de a~io. 
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7.2 - Objetivos de UIII F'rograllla de Desenvolvilllento Gerencial 

Não est~ incorreto afirmar que o objetivo 

b~sico, primeiro, de um programa de DG é o aumento ou a busca da 

eficiincia e da efic~cia gerencial. Entretanto, trata-se de um 

objetivo um tanto genérico, na medida que ~ evidente que todas as 

a,ões organizacionais tem como objetivo ~ltimo a busca desse 

binômio. 

A id~ia da eficiincia e da efic~cia como um 

fim em si mesma levou muitas organiza,ões a praticarem um 

gerencial de "resultados". Acreditava-se que os 

investimentos na ~rea tinham que possibilitar retorno r~pido e 

que o treinamento gerencial por objetivos, com base em modelos de 

tl"einame'nto "orientados" resolveria a questão(38). Nesse sentido 

imp I ant ou-se mode los de IIG "t ecn ic i st as", volt ados para so llll; ão 

de problemas específicos, que objetivavam 

instrumentalizar os gerentes para o alcance tempestivo da 

eficiincia e eficácia na empresa. 

o treinamento gerencial visando objetivos 

isolados i sem d~vida uma das distor,ões mais observadas nos 

programas de DG das grandes organiza,ões, como no caso do Banco 

do Brasil(BB). 

Identifica-se um problema gerencial qualquer 

de relacionamento, visão ambiental inadequada, 

desconhecimento de comportamentos gerenciais alternativos, desvio 

dos rumos organizacionais, falta de informa,ão) que, na visão dos 

di,"igentes, 

submete-se o 

esteja produzindo ineficácia imediatamente 

corpo gerencial a um 
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excessivamente orientado e exaustivo. O gerente, neste caso, sai 

do curso como entrou, ou seja, sem a compreensão crítica e 

contextualizada daquela "pseudo" deficiência. Leva consigo apenas 

algumas instru,aes técnicas que muitas vezes são dispens~veis. 

Essas at itudes isoladas qua<:ie sempl-e "não 

levam" a uma mudança concreta de compol-tamento POI- parte do 

gel-ente. 

Para que essa mudan,a seja alcan,ada nio basta 

o gerente conhecer novas técnicas de comportamento ou ampliar a 

sua bagagem acerca da administra,ão se o mesmo não souber 

adapatar a sua a~io ao contexto organizacional e ~ realidade 

amb i en tal (39) . 

o gerente precisa estar sintonizado com todos 

os problemas da sua organiza~ão e conhecer criticamente as v~rias 

facetas da sua empresa, do funcionalismo e do mercado. 

Engana-se aquele que imagina que alguns cursos 

isolados possam se,·vir de "insigltt" positivo para o aprimet-amento 

da a~io gerencial. O programa de DG deve adotar por filosofia uma 

estrutura integrada de cursos (treinamento) e a~aes que vise 

menos o conhecimento de modernas técnicas administrativas(40), e 

mais o conhecimento crítico da cultura administrativa 

ol-gan iza~io, os anseios, necessidades e potencialidades 

da 

do 

funcionalismo e as possibilidades, demandas e exigênCias da 

ambiência. 

Esse '~iK" de conhecimentos é indispens~vel 

para que o segmento gerencial produza a~aes mais eficientes e 
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eficazes(41) . 
Com base no nosso referencial teórico, 

listamos, abaixo, alguns objetivos possíveis de um programa de DG 

para institui~5es financeiras de grande porte: 

Os grandes conglomerados financeiros do nosso 

país ao estabelecerem um Programa de DG dev€m atentar para as 

seguintes quest5es(objetivos): 

COH RELAC~O AOS FUTUROS GERENTES 

I - oferecer amplas possibilidades de forma~ão gerencial a 
aqueles funcion'rios que possam a vir a exercer uma 
gerencial dentro da organiza~ãoi 

todos 
fun~io 

, 

11 contribuir para a forma~io de uma lideran~a autintica e 
respons'vel; 

111 - estabelecer um programa integrado desele~io de gerentes, 
que leve em considera~io, tamb.m, o desempenho do gerente no 
programa de treinamento. 

COH RELAC~O AO PROGRAHA COHO UH TODO 

IV possibilitar ao 
conhecimento crítico 
teoria administrativa 
Teoria Gerencial; 

corpo gerencial e aos futuros gerentes 
das principais correntes e dimensões 

contemporinea, com infase especial 

o 
da 
na 

V - permitir ao gerente o estudo da sua cultura organizacional, 
capacitando-o para compreender de forma mais clara e crítica as 
peculiaridades históricas da administra~io, da organiza~io dos 
servi~os, a complexidade e facetas do processo decisório da 
empresa, os problemas organizacionais emergentes a serem 
superados, bem como os problemas de relacionamento humano 
comumente observados que possam estar gerando desintegra~ão e 
insatisfa~io no trabalhoi 

VI possibilitar ao indivíduo a compreensio do seu estilo 
gerencial bem como o universo de possibilidades de comportamento 
gerencial existente, que possam servir como resposta ou Hinsigth H 
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para os problemas específicos de sua agincia; 

VII desenvolver habilidades no uso de algumas ticnicas e 
instrumentos de an~lise par~ o domínio das atividades e opera~aes 
do mercado financeiro e de capitais, bem como o aprimoramento do 
planejamento, da organiza~io e programa~io das atividades da 
agência; 

VIII - disseminar a idiia de que as pr~ticas gerenciais i algo em 
permanente desenvolvimento, que busca atender simultaneamente os 
objetivos (missio) organizacionais, a satisfa~io do funcionalismo 
e as demandas da sociedade (mercado/clientela). 

,7.3 Tendência Conte.porânea nas Const,-u~ão de Programas 
Gerenciais 

Antes de iniciarmos o estudo particular da 

cultura do BB e suas implica~aes para a formula~io do Programa de 

DG da empresa vamos verificar a tendincia contemporinea na 

constru~io dos programas gerenciais. 

A primeira importante constata~io vem do 

referencial teórico a ser utilizado nos programas. A visio 

contemporinea nio visualiza mais as correntes teóricas como 

"concon-ent es" e sim como "comp I ement al-es" . Nesse sent ido, ;:lo 

ótica est~ na procura de pontos positivos das correntes teóricas 

sobre gestio. Falhas reconhecidamente todas possuem. Entretanto, 

a idiia i levantar as virtudes de cada uma na forma~io do 

referencial teórico contemporineo. 

o estudo da lideran~a nas organiza~5es ~ um 

bom exemplo. A controvirsia criada entre as correntes da 

lideran~a situacional € do melhor estilo, ambas defendendo 

características de lideran~a opostas, desaparece, dando lugar a 
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um posicionamento menos dogmático e mais somativo. Paulo Motta, 

quando se refere ao assunto obse,-va que"a visão moderna de 
lideran.a recupera tanto idéias universais quanto situacionais, 
náJo se contrapondo radica Imente, COMO se fazia a a IguMas décadas, 
às duas perspectivas. ,,( 42) 

Essa postura conceitual mais aberta por parte 

dos teóricos contemporineos altera radicalmente o conceito de DG 

das organiza~ões. Ao inv~s de ingressarem caminhos 

tecnicistas, f,-uto de teo,-ias "mecinicas" e exclusivistas, que 

p,-ocuram molda,- o en quad\-ando-o a um modelo 

predeterminado, os programas de DG procuram um direcionamento que 

os levem a uma "ve,-dadei\-a" educaç:ão ge\-enciaL desenvolvendo o 

indivíduo na sua plenitude, atrav~s de uma orienta~ão não-

dogmitica (heurística), global e profundamente crítica. 

A visão tecnicista vem sendo criticada a 

muitos anos por in~meros teóricos da administra~ão. Kleber 

Nascimento, defensor da tese que o gerente nunca deve tornar-se 

um especialista, acredita que a competincia t~cnica ~ cada vez 

menos relevante para o sucesso do executivo. "0 adMinistrador, 
para garantir UMa visão sistêMica do conte,'(to eM que atua, das 
possibilidades nacionais e internacionais, das perspectivas de 
longo prazo, há que tornar-se Muito mais que um 
especialista. ,,(43) Portanto, conclui o autor, ~ em torno do 

p,-ocesso de e não das atividades t~cnicas de 

administraç:ão que deve gravitar o conte~do da educaç:ão gerencial. 

Paulo Motta, tamb~m compartilha dessa visão, 

observando que não se deve ensinar demasiadamente t~cnicas aos 

dirigentes.Os "dirigentes deveM obter infortlla.ões sobre algumas 
técnicas fundaMentais, não para praticá-Ias, mas para 
faMi I iar izarem-se COtll suas dimensões básicas e saber ut i I izar com 
mais eficiência os especia I istas da área."( 44) 

A segunda importante tendincia diz respeito ao 
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enfoque b'sico (ponto de referincia) dos programas gerenciais. 

Anteriormente o programa gerencial era montado para suprir as 

deficiincias do corpo gerencial tendo em vista primordialmente as 

necessidades internas da empresa. Na concep~ão moderna, o 

programa de DG deve ser estruturado para dar respostas 

primordialmente ~s necessidades ambientais, sem contudo abandonar 

as questSes internas. 

Na verdade esse novo enfoque ~ reflexo das 

mudan~as que vem ocorrendo no mundo nos ~ltimos 30 anos. As 

mudan~as tem sido tão velozes que para obter sucesso a 

organiza~ão necessita desenvolver uma fina capacidade de sintonia 

e adapta~ão permanente. As press5es que vem sendo colocadas sobre 

as organiza~5es são de tal ordem que a mudan~a da postura 

gerencial passa a ser condi~ão de sobrevivincia para a empresa. A 

par disso, a teoria gerencial come~ou, a partir de então, a 

produzir respostas a essa nova configura~ão econ8mica que se 

implantava de forma a permitir a retomada da eficiincia e da 

efic'cia no meio empresarial. 

Sob esta nova visão gerencial a organiza~ão 

não ~ vista mais como um organismo independente, aut8nomo, 

voltado para questSes "internas". A organiza~ão moderna ~ 

enxergada como essencialmente integrada ao mercado, ~ clientela, 

aos fornecedores, num clima de permanente 

negocia~ão entre as partes. 

aquele estilo 

Nesse sentido não se pode mais conviver com 

administrativo isolado, voltado para as 

atividades-meio, super-controlador e autocritico. A gerência 
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moderna, para se preparar para essa nova configura~ão do mercado, 

esti muito preocupada com o humanismo organizacional, com a 

democratiza~io das rela~5es do trabalho, com o processo negociaI, 

com as demandas da ambiincia e com uma nova dimensio do uso do 

poder na organiza~io. 

A gerincia moderna est~ atenta à forma~io de 

"coet-entes" , habilitadas mot ivat-em o 

funcionalismo a alcan~ar níveis cada vez maiores de qualidade no 

trabalho. 

A gerincia modet-na est á sistem~tica 

estt-at eg icament e visualizando as possibilidades do fut LU-O, 

investindo firme em inova~io e dando antonomia para que as 

pessoas ponham em prática as suas id~ias. 
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CAf'irULO 8 - CUL rURA ORGANIZACIONAL: AJUSrAIfENrO DO f'ROGRAIfA DE 
DG AO CONrEXrO DO BR 

Durante muitos anos o BB n~o teve outra 

preocupa,~o sen~o com os seus próprios produtos subsidiados 

(cridito rural, cridito industrial, comercial, política de preços 

mínimos e outros). O cliente era visto n~o como algo a conquistar 

ou a aPl"oximal", mas sim como alguim a ser "selecionado". 

O cridito que o BB ofereceu ati o final da 

dicada de 70 era em grande parte subsidiado pelo Governo e 

monopolizado pela empresa. A dos agl"icultores, 

pecuaristas, comerciantes e industriais dependiam do BB para 

alcan,ar um empréstimo nestas condi,5es favor'veis, e para tanto 

submetia~-se ~s regras de sele,~o do Banco. 

O SB func ionava como um gl"ande "balcão de 

empréstimos", ou seja, uma empresa especializada em vender 

(distribuir) crédito subsidiado dentro de restritos padr5es 

O BB durante muitos anos só cumpriu normas 

(l"egl"aS do Governo) e, em consequ€nc ia, o "bom" gel"ent e era 

aquele que sabia cumprir (e fazer cumprir) ~ risca as regras da 

empl"esa. 

o gerente tinha por obriga,~o principal o 

cuidado com as instru,5es e regulamentos da Casa <CICs, Cartas 

Cil"Culal"eS, Avisos Cil"Culares ... ). A autonomia gel"l!:~ncial el-a 
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restrita e a captat~o de recursos era tida como atividade 

secund~ria. Nesse sentido, a gerincia era muito mais uma 

at ividade de "controler" do que de qua I quel- out l-a funt;ão. Ao 

assumil- um perfil de "inspetm-" o gerente abandonava a verdadeira 

funt;ão gerenCial de administrador de negócios financeiros. 

Em janeiro de 1986 o BB sofre a primeira 

grande virada. A Conta-Movimento ~ extinta por ordem do então 

Minist~rio da Fazenda (gestão Dilson Funaro) e o Banco alt;ado ~ 

condit;ão de Banco M~ltiplo, repleto de produtos. O seu principal 

produto at~ então (cr~dito subsidiado) praticamente desaparece 

das "pl-ateleil-as" e a empresa se vi, "da noite pal-a o dia", sem 

"tecnologia" pal-a negocial- os novos produtos. 

Temos alguns exemplos interessantes 

mostrar o impacto dessa mudanta na organizatão(45): 

O 19 caso ~ daquele gerente bastante 
tradicional que quando operou pela primeira vez com taxas de 
juros flutuantes quiz estabelece}" "tabelas de recipl"ocidade" no 
melhor estilo de uma negociatão burocratizada. 

O 2g caso ~ daquelas agências do interior que 
quando passaram a operar com fundo de at;5es, empurraram at;5es a 
pequenos agricultores analfabetos que desconheciam totalmente a 
operat;ão. Na primeira queda da bolsa, o Banco perdeu in~meros 
clientes. 

A passagem de um processo de trabalho voltado 

para as atividades-meio (burocratizado) para um processo 

negociaI, voltado para atividades-fins, foi dnist ico 

impactante. Na verdade a empresa vive essa passagem at~ hoje, na 

medida que muitos funcion~rios permanecem ainda presos ~quela 

concept;ão administrat iva "intel"nal izada" e bUl-ocl"~t ica. 
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A cultura do BB foi se cl-istal izando "pari i 

passou com a sua história. Relegar a importincia do processo 

cultural nas reformas administrativas ~ um erro crasso. 

fen8menos indesejáveis, muitos deles de origem cultural, penetram 

no processo administrativo da organiza,io e se queremos atenuá

los (ou eliminá-los) precisamos analisá-los com todo o cuidado 

metodológico. 

o GIGANTISI10 

o monopólio de determinadas atividades levou o 

BB a se expandir ininterruptamenmte. Com o tempo esse fen8meno 

passa a se constituil- numa "tendência" pal-a a soll.\l;ão de 

determinados problemas financeiros do país. Ningu~m mais admitia 

um BB reduzido ou enxuto. "BB" passou a sel- sin8nimo de 

grandiosidade organizacional. A sua própria missão institucional 

o leva a qUerel- "abl-a,al-" cel-tos pl-oblemas nacionais ligados <:l.0 

mercado financeiro. 

Huito embora em fase de retra,ão, o gigantismo 

ainda ~ um fen8meno cultural que tem provocado inümeras 

disfun,ões administrativas. A centraliza,ão excessiva e o 

fechamento do processo decisório, reflexos desse fen8meno, têm 

colaborado na obstru,ão dos canais de informa,ão da empresa e 

pl-oduzido um COI-PO gel-encial "desinfOl-mado". 

o TRADICIONALISI10 

[I~cadas de um administl-at ivo 
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centralizado, ultra-burocratizado, hierarquizante e autoritirio, 

acabou fazendo escola no BB. A filosofia gerencial adotada pela 

empresa adequava-se, quando muito, a um eficiente e competente 

órg;o p~blico, nunca a uma institui,;o financeira que precisa 

concorrer em pi de igualdade com outras empresas. Um Banco para 

sobreviver nos dias de hoje precisa ser igil, dinimico, flexível, 

negociador. Suas atividades administrativas devem estar 

descentralizadas, o gerente deve ter autonomia, ou seja, 

exatamente o contririo do que o BB vem apresentando. 

o tradicionalismo enraizou (difundiu) um 

sentimento de estabilidade e continuismo na empresa, ao lado de 

um apego desmedido para com as orienta,5es formais (CICs) 

dificultando sobremaneira o processo de mudan~a e moderniza~;o da 

organiza~;o. Boa parte do corpo gerencial e do funcionalismo 

absorveram esse processo como correto, refor~ando as atitudes 

ligadas a estabilidade, ao continuismo e à burocracia. 

Entretanto, trata-se de um processo reversível, mas que consumiri 

elevados esfor,os da empresa. 

AUTORITARISMO 

o autoritarismo i o ~ltimo e o mais perigoso 

fen8meno cultural do BB. A origem desse modelo "burocritico

autorit~rio no BB pode ser analisado sob diversos ingulos, desde 

uma abordagem histórico-política, ou seja, atribuindo-se o fato 

ao reflexo de um modelo pOlítico estatizante, autorit~rio e 

centralizador, constituído a partir dos primórdios da coloniza,io 

do Brasil, fortalecido na Revolu,io de 30 plenamente 
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desenvolvido no período da gestão militar, ati sob o enfoque 

puramente organizacional, como decorrincia de uma visão incorreta 

ou limitada dos conceitos administrativos contemporineos. 

No BB "autorital"ismo" é um aSSltnto ainda 

"nebuloso", pouco estudado. Praticamente não existem tl"abalhos 

sobre o tema. Temos notícia de apenas um trabalho que, entre 

outras coisas, procurou identificar a opinião do funcionalismo a 

respeito do pl"oblema. Em pesquisa I"ealizada pelo Instituto de 

f!ldministral;ão d·3 Universidade de São Paula USp, com a apoio da 

Consultaria récnica da Presidência do SE - CarEC, em 11/1986, 

denominada "Pes 'lU i sa l10t i vac i ona I Jun to ao 

chegou-se ~ conclusão, acerca dos estilos de lideran~a existentes 

no BB, que: 

"E.bora os chefes tenha. sido considerados, no seu 
relaciona.ento interpessoal, co.o solidários, dignas de 
con fian.a e in forlllais, no estudo e,. profundidade, 
particularlllente os de Posto Efeito nlvel básico e 
super ior, declarara,. não ter u.a boa i.agelll das chefias 
quanto ao seu poder de decisão, classificando-os na 
maioria das vezes co.o "medrosas" e "sub.issas". a 
pessoal do CESEC(Centro de F'1"ocessamento de ServÍl;os e 
Comunica~ões do BB) foi mais contundente chegando a 
considerar seus superiores co.o "autoritários" e 
"preconcei tuosos". (p .21 ) 

A pesquisa continua e vel"ifica que "nas 
rela.ões quotidianas foi identificada a influência de 
u,.a "cu I tura pol ic ia lesca" onde predo.inam os aspectos 
normativos rlgidos, que li.ita. o poder de decisão das 
chefias. Este aspecto foi identificado co.o u,. grande 
"ini,.igo interno" na organiza.áo"(p. 22) 

Estes adjetivos atl"ibuídos ~s chefias 

("medl"oso" , "submisso", "autoritál"io" e "PI"econceituoso") e a 

forma nas quotidianas de tI"abalho ("Cultlll"a 

policialesca") demonstl"am o nível de incompatibilidade que se 

desenvolveu no seio da estrutura hierárquica da organiza~ão, além 

88 



do atrasado estigio de DG alcan~ado pela empresa. 

Não obstante, o que de fato precisa ficar 

claro ~ que esse modelo de administra~ão autocritico tem gerado 

m~ltiplas disfun~ões organizacionais, tais como as mais variadas 

formas de funcion~rios (dependência, 

submissão, conformismo, superconformidade), dos 

canais de informa~ão em fun~ão da deteriora~ão do relacionamento 

entre os atores do processo organizacional (particularmente a 

rela~ão chefe-subordinado), construindo, a partir daí, uma cadeia 

inexorivel de disfun~ões que percorreri a empresa at~ a sua 

completa desorganiza~ão, ou seja o insucesso empresarial. 

A teoria gerencial contemporinea tem, através 

de suas pesquisas, nos dado provas suficientes que todas aquelas 

atitudes que desconsideram o ser humano como parte ativa e 

integrante do processo organizacional - como por exemplo a 

própria pritica do autoritarismo - não se sustentam ao longo do 

tempo, produzindo inevitavelmente dentro das organiza~ões o 

descontentamento, a insatisfa~ão generalizada e, 

consequentemente, a ineficiência e a ineficicia(46). 

Esse resumo dos problemas culturais do BB 
. 

tinha por objetivos: (1) mostrar a importincia de determinados 

fen6menos para a organiza~ãoi e (2) posicionar o programa de DG 

tendo em vista esses fen6menos culturais. 

Como j~ haviamos ressaltado, o programa de DG 

deve levar em considera~ão os problemas culturais da empresa, 
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para, de um lado, prOMover a conscientiza~io do corpo gerencial 

para a questio e de outro agir de forma incisiva contra as 

disfun~5es observadas, 

nesse sentido. 

atrav~s de um programa de DG orientado 

o quadro, a seguir, nos mostra uma resposta 

curricular possível para os problemas gerenciais da empresa 

originirios desses fen8menos ligados ~ cultura organizacional do 

BB: 
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PROBlEItAS 
ADltINISTRATIVOS 

6 I6AHT I SItO 

TRADICIONAlISItO 
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(28) Ibid., P. 31. 

(29) MASCIIOTO, KIeber, Df.cit. 11 ng 31, p. 29. 

(31) NASCII1EHTO, Kltber, Op.cit. 111 ng '1!, p. 7. 

(31) Ibid., p. 13. 

(32) REDDIN, W. J., OP.cit. P. 56. 
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Rio de Janeiro, 1976, p. 21. 

(44) IIIHA, Paulo, R. "6tstão C.telPori~a: a ciência e a arte de ser dirigtnte·, DP .cit. p. 39. 
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, , 
TERCEIRA PARTE - HETODOS E TECNICAS DO ENSINO DE ADHINISTRACAO NO 

BANCO DO BRASIL: o Caso dos Gerentes 

, " " 
CAPITULO 9 - ANALISE CRITICA DO I1"ODELO (I1ETODOS E TECNICAS,I DE 

TREINAI1ENTO DE GERENTES DO BB 

A Estratégia adotada para o desenvolvimento do 

corpo gerencial do BB é bastante simples, tradicional e de certa 

forma restrita. O modelo está resumido basicamente a duas formas 

d e t 1- e i n :~. In e n to: 

(a) a aprendizagem espontinea da administra,~o no próprio local 

de trabalho, através da experiência adquirida em serviço. ·No dia-

a·-d i<:l., o funcionário observa o comportamento de seus pares no 

trato das questões administrativas que surgem de forma a 

construir a sua bagagem individual acerca do que seja administrar 

as rotinas diárias de uma agência. Essa forma espontânea de 

aprendizagem nem sempre se constitui uma forma de treinamento. 

Dependerá sempre de uma série de oportunidades tais como, 

disponibilidade/compreensio das chefias para com a questio, tipo 

de servi~o executado, sensibilidade crítica do 

indivíduo, esses que podem influir positiva ou 

negativamente na aprendizagem do individuo. De qualquer maneira 

é, na maioria das vezes, uma forma de treinamento natural, 

continua e de custo-zero; 

(b) a aprendizagem da ad.inistra,~o atravis de um treinamento 

"tl-adicional" tipo "sala de aula". Cf.)mo pode sel- ObSel"Vado no 

capitulo l, item 1.4.1.b, desta Dissertaçio, o Departamento de 

Desenvolvimento Profissional da empresa oferece uma bateria de 

cursos voltados para o ensino de técnicas de administra,io. 8}0 
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cursos intensivos, com m~dia de 40 horas semanais, min ist l-ados 

por professores da Casa. Os cursos são previamente preparados por 

um órgão da administração central. A teoria ~ normalmente 

oferecida através de um modelo técnico-teórico selecionado (um 

"pacote" semi-adaptado) dado como adequado <ótimo) para aquele 

momento da organização. 

Na verdade o curso quase sempre origina-se a 

pal-til- de um "pacote" teól-ico, devidamente instl-umentalizado, que 

se pretende transmitir. A tendincia é o curso desaparecer à 

medida que surge um pacote mais interessante ou 

Ent l-et ant o, como os cursos no BB são padronizados a nível 

nacional, qualquer modificação no conteódo impli~aria em um novo 

treinamento dos professores e recomposição do material did'tico, 

envolvendo custos elevados. Os cursos acabam, dentl-o deste 

contexto, permanecendo na ativa e sem modificaç5es por muito 

tempo, na maioria das vezes mais do que o conveniente. 

A titulo de exemplo, podemos citar o Curso 

Desenvolvimento do Sistema Gerencial (DSG). O curso tem inicio 

com informaç5es interessantes acerca da dimensão temporal da 

Ol-gan ização, a organização frente ao ambiente, an'lise de 

cen'rios, planejamento estratégico e modernização organizacional~' 

Essa introdução visa criar um gancho para mostrar a importincia 

da liderança na organização. A partir dai o curso passa a 

defender uma ónica corrente teórica acerca de liderança (a 

1 ideran ... a sitaacianaI) desconsidel-ando as demais. Nesse sent ido o 

gerente deixa o curso com a percepção de que a teoria da 

lideran ... a sitaacianal é o que a de melhol- e mais avançado par'a 
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ser estudado e praticado. 

Se houvesse possibilidade de discussio do tema 

a partir de uma vis~o critica das correntes teóricas, além de uma 

efetiva descentraliza~io das atividades!programa,ôes, 

poderia ser um curso dinâmico, atual, alinhado com ° que h~ de 

mais moderno sobre lideran~a, capaz inclusive de transmitir as 

diversas correntes te6ricas existentes e as contribui,ôes que 

uma vem oferecendo para a f o nn<:l.'; i o do 

contemporâneo sobre gestio. 

Gerentes e professores poderiam, através dele, 

reciclar periodicamente a sua bagagem prática e te6rica sobre o 

tema, aumentando sobremaneira a visio crítica dos dirigentes das 

:3.gÊ·nc i as. Os gerentes ganhariam uma informa,io notadamente 

qualitativa e se sentiriam motivados a pesquisarem mais sobre 

temas de seu interesse. Ao passo que, a prática do ensino da 

administra~io sob um enfoque essencialmente técnico, através de 

"P::3.cot es" J reduz o desenvolvimento intelectual do profissional, 

or-ientCl.ndo-o num s6 sentido, nem sempre válido para o contexto 

da sua vida profissional e do seu ambiente de trabalho. (1) 

Motta é enfático ao afirmar que nio se deve 

ensinar técnicas administrativas em excesso aos dirigentes. O 
domínio específico de técnicas de administra~ão não faz parte das 
habilidades de um dirigente. As técnicas administrativas são em 
grande número, e hoJe fazem parte de um campo de conhecimento 
ensinado em escolas de administra~ito (. .. ) No entanto, dirigentes 
devem obter in forma./ies sobre a 19umas técnicas fundamentais, nito 
para prat icá-Ias I mas para fami I iar izarem-se com suas dimensões 
básicas e saber utilizar com mais eficic!:ncia os especialistas da 
área . .,(2) 
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Outro exemplo i o curso Negocia~~o. Muito 

embora o curso tenha um conte~do interessante e uma vis~o ética 

da questão, é apresentado, também, em fOl"ma de um "pacote" 

técnico de negocia~~o. 

O aluno ~ submetido a um programa que 

subdivide a negocia~~o em diversas fases. Em cada fase há uma 

espécie de "receita" de comportamento/atividades pal"a o sucesso. 

O curso n~o permite a discuss~o do tema sob outro enfoque que n~o 

seja aquele definido no programa. O tema negocia,~o é tratado 

exclusivamente como "técnica" (POl- que negocia,~o n~o 

ser visto como arte 1). Nesse sentido, o comportamento 

pode 

do 

professor resume-se em repassar informa~5es, e os alunos em 

recebê-las. 

Desenvolvimento 

Out l-O 

Gerencial 

problema 

do BB, 

obsel-vado no Programa de 

no aspecto 

referente ao treinamento em sala de aula é referente ao 

fechamento que o Departamento está submetido (ou submeteu-se). Os 

professores s~o necessariamente funcionários da Casa, normalmente 

da ativa. N~o se admite professores que n~o sejam do Banco e do 

Centro de Forma~ão Profissional (DESED/CEFOR). Muito embora o 

nível do pessoal do BB seja muito bom, essa restri~ão impede uma 

troca saudável de informa~5es com o meio-ambiente. O resultado 

dessa prática é a prolifera~ão de cursos com conte~dos defasados 

- as informa,5es no BB demoram a chegar e quando chegam demoram a 

penetrar na estrutura excessivamente alinhados com os 

problemas internos da organiza,io, em detrimento de uma visão 

mais aberta, orientada para a ambiência (concorrentes, p~blico, 

clientes, acionistas) e para o futuro. 
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Num esfor,o d~ síntese podemos afirmar que com 

l-ela,ão aos -étodos de transmissão dOs ÇursOs OfereçidOs para O 

segmento gerençial do BB observa-se o seguinte:(3) 

(a) quanto à (arma de raciocínio desenvolvida 
raciocínio dedutivo; 

no programa: 

(b) quanto à coordena~ão da matéria, podellos afirmar que busca
se essencialmente o repasse de informa,ões de cunho lógico; 

(c) quanto à sistematiza~ão da matéria observa-se total rigidez. 
Não se pode fugir ao te.a e à forma propostos; 

(d) quanto às atividades dos alunos podemos dizer que na maior.ia 
dos casos é passiva. Muito embora se observe nos programas dos 
cursos estíllulos à participa,ão dos alunos (trabalhos e. grupos, 
jOgOS, apresenta,ões), no nosso entender essa participa,ão é, num 
certo sent ido, "passiva", pois está restrita unlca e 
exclusivamente ao enfoque do.inante do curso e, eventual.ente, 
algumas considera,ões oriundas de experlencias individuais de 
trabalho, não havendo espa,o para o levantamento de questões que 
possam criticar ou desafiar o que está sendo apresentado; (4) 

(e) quanto à globaliza.ão dos conhecimentos pode-se dizer que o 
Banco esfor,a-se no sentido de criar cursos que solucionem 
problemas específicos da organiza,ão. Nesse sentido, a maioria 
deles procura transmitir um conhecimento especializado. 
Entretanto, devido ao gigantismo da organiza,ão e as necessidades 
diferenciadas de cada agência esse formato ne. sempre traz os 
resultados desejados. A regionaliza,ão dos cursos poderia 
provocar melhores resultados; 

(f) quanto ao trabalho do aluno, podemos afirmar que, em sala de 
aula busca-se se.pre desenvolver atividades e. grupo, de forma 
que a integra,ão do grupo seja máxima; 

(g) quanto à aceita.ão do ensino podemos considerá-lo basicamente 
dogmático. A verdade já vem construída e deve, nesse sentido, ser 
simplesmente absorvida. 

Com rela,ão às principais técnicas utilizadas 

no ensino da administra,ão do BB pod~-se dizer que se observa nos 

cursos de treinamento de gerentes basicamente tris técnicas: (a) 

exposi,ão; (b) estudo de caso; e (c) jOgos. 
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A maioria dos cursos do BS slo estruturados da 

seguinte forma: o professor expõe determinado assunto seguindo i 

risca a apostila do curso. Em alguns casos dispensa-se até a 

exposi.;ão, preferindo-se a leitura em grupo. A partir de então 

reunem-se os grupos para a anãlise de um caso qualquer, 

normalmente oferecido pelo próprio Banco, ou a participa,ão em 

algum jogo, onde, em ambos os casos, os alunos devem, para 

so I uc ional- os problemas, se pelas informa.;ões 

técnicas/teóricas recebidas. 

o estudo de caso e as jogas suscitam 

obviamente discord§ncias, a que di margem a discussões e debates. 

Ent l-et ant a, a discussão e o debate nlo slo utilizadas coma 

técnicas de ensino, mas sim coma instrumentas para uma busca 

imediata'de respostas na própria técnica ou teoria apresentada em 

sala de aula. Na maioria dos casos as discussões são superficiais 

e as solu.;5es óbvias, tenda em vista o material didãtico 

fornecido. Não hã margens para um debate mais profícua. 

Há que se considerar que muitos bancãrios 

antes de chegarem a fun.;ão de gerente (na BB isso leva de 15 a 20 

anos) passaram anos a fia envolvidos com rotinas diãrias que, em 

alguns casos, reduzem o universo do indivíduo a poucas atividades 

burocrãticas sem maiores desdobramentos. Impossibilitado de 

desenvolver-se plenamente, é óbvio que o sujeito ao chegar a um 

ClU-So como o de liderança, não tenha a menOl- no.;lo sobl-e as 

teorias e técnicas existentes nessa ãrea. Dentro desse contexto o 

aluno praticamente nio tem condi.;5es de abrir diãlogo com o 
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professor e nem condi,5es de apresentar grandes contribui,aes ao 

tema, a não ser aquelas relacionadas à sua experiência 

profissional. Dessa forma as discuss5es e os debates que surgem 

acabam gravitando muito pr6ximo da técnica apresentada, o 

consenso é rapidamente alcan,ado, o que nem sempre é bom para o 

desenvolvimento do senso critico do individuo. 
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, , 
CAPITULO EH BUSCA DE UHA NOVA ESTRATEGIA PARA O 

DESENVOL(.III1ENTO GERENCIAL DO BB 

Como pode ser observado até este ponto o 

Programa de Treinamento e Desenvolvimento de Gerentes esté preso 

a detel-minados mét.odos "tradicionais" e a <:l.lgumas POUCCl.S técnic:as 

de ensino da administração. 

Hé que se considerar que os métodos de 

transmissio de conhecimentos adotados pela empresa são, de certa 

fofma, reflexo daqueles praticados pela nossa sociedade, que tem 

privilegiado um ensino 16gico, rígido, com pequena participa~io 

dos alunos, individualizado, excessivamente especializado 

dogmético~ sempre dentro de uma sala de aula. 

Toda a ênfase do Programa de Desenvolvimento 

Profissional do BB esté no desenvolvimento de cursos internos 

ligados os prob I elT'as 

gerenciais da empresa. Hé um exagero tão grande na utilizaçio de 

CU1-SOS que "CURSO" e "TREINAMENTO" no BB podem sel- considel-ados 
. 

sinônimos. E claro que esses cursos sio importantes, mas sio 

apenas um dos muitos caminhos possíveis para o DG, ou o ensiHo da 

administração para os gerentes. 

Fica patente a ausência ou insuficiência de 

objetivos mais amplos ligados ao Programa Gerencial. O que o BB 

objetiva com o seu Programa de Desenvolvimento Gerencial ? 

F o !"In a 1- IJ. m 9 e l"(: n te" p a d r ã o", o b e d i e n te, e f i c i e n te, o u f o nn <:lo r' ti. m 
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profissional diferenciado, muito bem informado, bem relacionado 

(com a clientela), dotado de visio prospectiva, capaz de auto-

desenvolver-se e apto a assumir qualquer fun,io executiva dentro 

. 
E claro que ficamos com a segunda alternativa. 

mas como alcançá-la 1 A busca desse objetivo só será possível , 
:3. 

medida que o BB defina uma estratégia de a,io mais consistente 

com o momento presente. Para tanto nio será necessário abandonar. 

em nenhum momento, os avanços e as conquistas que o DESED/CEFOR 

tem obtido através do seu longo tempo de a,io. Será necessário, 

isto sim, uma mudan,a de enfoque que trará ao DESED/CEFOR novas e 

importantes tarefas para o desenvolvimento profissional dos 

funcionários do BB. 

Em primeiro lugar faz-se necessário reavaliar 

a "estl-atégia" atual do F'rOgl-ama de Treinamento de Gel-entes. Como 

já haviamos comentado, hoje o gerente e o futuro gerente do BB 

têm basicamente dois caminhos dentro da organiza,io 

desenvolver os seus conhecimentos no campo da administra,io: 

. 
ESTRATEGIA ATUAL DO SS PARA O DESENVOLVIMENTO GERENCIAL 

1e Caminho:- Aprendizagem espontinea da administra,io no próprio 
local de trabalhoi 

2e Caminho:- Aprendizagem de técnicas de administra,io através do 
método de treinamento tipo sala de aula (cursos) 
oferecido pelo Centro de Forma,io do BB 
(DESED/CEFOR) . 
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Muito embora esta estratégia tenha no passado 

dado bons resultados, hoje, de certa forma, mostra-se limitada. A 

aprendizagem Espontânea, dentro de uma empresa gigantesca, nem 

sempre efetiva-se e a aprendizagem via treinamento em sala de 

aula, distante dos problemas especificos do local de trabalho, 

nem sempre produz os resultados esperados. 

J' a nio utiliza,io de recursos externos no 

desenvolvimento do corpo gerencial pode provocar isolamento da 

empresa frente ao ambiente, refor~ando a tend~ncia da prática "do 

continuismo e do tradicionalismo, fen8menos indesej'veis que 

"engessam" a ol-ganizaç:io. (5) 

o ss precisa com 

possibilidades de treinamento/desenvolvimento de forma a cobrir 

as arestas que o modelo atual desconsidera. Falta ao modelo 

at ua I : 

ig) a institucionaliza~ão da aprendizagem no próprio 
trabalho, só que de forma "orientada" (a aprendizagem 
já existe e continuará sempre existindo); 

loca I de 
espontânea 

2g) a utiliza~ão de recursos externos no desenvolvimento do corpo 
gerencial da empresa; 

3g) a abertura de novas formas de treinamento/desenvolvimento, 
utilizando-se, prioritariamente, das possibilidades que a própria 
organiza~ão oferece. 
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19) A INSTITUCIONALIZAC~O DA APRENDIZAGEM ORIENTADA NO PROPRIO 

AMBIENTE DE TRABALHO (TREINAMENTO EM SERVICO) 

A institucionaliza,io da ap ,- en di zag em 

serviço(6), poderia ser efetivada através de um modelo menos 

ortodoxo daquele oferecido em sala de aula nos cursos do BB. O 

treinamento oferecido pelo DESED/CEFOR por mais que se esforce 

nunca consegue atender a todas as necessidades das agincias 

muitas delas preementes - que possuem problemas diferentes tanto 

em espécie quanto em magnitude. 

Poderia-se adotar dentro das agências um 

método de ensino menos rígido e mais ocasional, ou seja, um 

estudo voltado para solu,io de problemas administ ,-at ivos 

específicos e imediatos da agência. Os problemas mais genéricos 

(comuns a todas as agências) podem continuar a ser atendidos 

pelos cursos do DESED/CEFOR. A participa,io, nesse contexto, 

seria com certeza mais intensa, de forma coletiva e nlo-

dogmática. 

o estudo da administraçlo poderia se dar tanto 

através do deslocamento de instrutores do DESED/CEFOR para 

treinamento dentro da agência, quanto através de um programa de 

Leitura à distincia, com debates e discuss5es entre o corpo 

gerencial e demais funcionários, no próprio ambiente de trabalho. 

No primeiro caso os instrutores viriam para as agências para 

atender a necessidades administrativas determinadas. Os métodos e 

técnicas utilizados poderiam ser definidos de comum acordo entre 
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o orientador e os participantes. No segundo caso o objetivo seria 

discutir temas de relevincia para a agência e para a organizac~o, 

ou seja, uma forma de ampliar a consciência e senso crítico do 

corpo de funcionários acerca dos problemas e possibilidades da 

OI" g an i zat; ~o . 

Através desse processo de conscientizat;~o 

coletivo o corpo gerencial teria elementos para adequar o seu 

modo de administrar tendo em vista o momento presente vivido pelo 

funcionalismo, pela empresa como um todo e pelo mercado. 

Essa apl-endizagem "comunitária" busca, na 

verdade, algo mais que a simples maximizat;~o do desempenho 

individual. Busca ampliar o desempenho do grupo. No entender de 

Mattos, . é necessário uma mudanca do enfoque das organizacões 

excessivamente orientadas para o indivíduo (enfoque atomizador) 

uma abordagem me I hOl" a l"ea I idade 

organizacional e o processo de trabalho. NIsto significa 
reconltecer que o apri,.ora,.ento do desellfpenlto do indivlduo ellf sua 
fun~ão não pode ser encarado co.o fi. e. si lIfes,.o, lIfas COIlfO fator 
a ser considerado no desenvolvillfento das rela~ões de traballto 
ent'-e funcionários e grupos. t4ssi., os progra.as de DRH deverão 
a.pliar o seu espectro de a~ão para desenvolver, aléllf do 
de se.penlto funcional, o dese.penlto interfuncional, grupal e 
intergrupal que constitue. outros nlveis de .anifesta.~ão do 
processo de tra.ballto. N(7) A institucionalizac~o da aprendizagem 

"ol-ientada" no próprio local de trabalho se presta exatamente aos 

objetivos arrolados por Ru~ Mattos. 

Abaixo, damos uma das possibilidades para a 

efetivat;~o do programa: 
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· ... , 
LEITURA A DISTANCIA COM DEBATES E DISCUSSOES NO PROPRIO AMBIENTE 
DE TRABALHO 

Um programa de leitura à distincia poderia ser 

implantado por regiio. Os textos sobre temas de interesse da 

empresa (externos e internos) seriam remetidos ao segmento de 

gerentes do Banco. 

Inicialmente o assunto seria suscintamente 

debatido numa reuniio do comitê da agência(S) e posteriormente 

levado às reuni5es setoriais mensais da dependência 

debate/discussio geral. Os resultados do encontro poderiam ser 

resumidamente transcritos para as atas de reuniio para posterior 

acompanhamento pela Dire,io Geral. 

De pl-e ferênc ia seriam escolhidos temas 

polêmicos, aparentemente comuns a todas as agências como: 

detllocrat iza~ão das rela~ões do trabalho; autoritarismo 

organizacional; burocratistllo das agências; a motiva~ão e o 

gerente; a criatividade no atllbiente de trabalho; a ge,-ência na 

década de 99; gerência estratégica; a tIIissão institucional do SS 

'rente ao novo panoratlla político; tradicionalistllo e estagna~ão: o 

'uturo do aa etll perspect iva; e outros te.as. 

Os assuntos a seI-em discutidos sel- iam 

escolhidos pelo pr6prio corpo de funcionários, a partir de uma 

lista oferecida pela Dire,io Geral; outros temas nio disponíveis, 

de interesse da dependência, poderiam ser, também, desenvolvidos. 
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A discuss~o/debate desses temas polimicos e 

importantes para a empresa através do corpo gerencial e do 

universo de funcionários poderia, de certo, provocar uma abertura 

de horizontes para o funcionalismo que viria na iniciativa uma 

verdadeira inten~io de mudan~as. Os textos poderiam abrir o 

diilogo, trazendo apenas algumas informa~Ses básicas e 

consagradas a respeito do tema. A partir de entio, o texto 

tentaria orientar/promover o debate entre os funcionários. A 

idéia é levantar a questão para que os próprios funcionários, 

através do diálogo, desenvolvam a discussão de forma a buscar em 

conjunto solu,Ses para os problemas de suas agincias relacionados 

com aquilo que está sendo lido e discutido. 

Esta prática o desenvolvimento 

gerencial e organizacional ao mesmo tempo. nossa 

preocupa~ão 

todavia, que 

organiza~ão 

básica seja com o segmento 

a discussão/debate de 

em conjunto 

ge,-encial 

temas de 

pelo 

ac,-editamos, 

interesse da 

funcionalismo 

(gerentes/funcionários) poderia ajudar em muito na solu~io de uma 

sé,- ie de problemas gerenciais que antes apresentavam-se 

obsclu-ec idos. 

Um debate aberto acerca de temas como o 

autoritarislllo organizacional e de,.ocratizaf;ão das relaf;ões de 

trabalho, por exemplo, podem gerar subsidios valiosos ao corpo 

gerencial (alta administra~ão), ao passo que instrumentaliza os 

funcionários (subordinados) para um relacionamento mais 

p,-ofissional e menos submisso. Seria uma forma saudável, 

profissional e democrática de tratar assuntos delicados que 

muitas vezes envolve poder e jOgO de interesses. 
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2g) A UTULIZAC~O DE RECURSOS EXTERNOS NO DESENVOLVIMENTO DO CORPO 
GERENCIAL DA EMPRESA 

A utiliza'i:ão de l-eclU-soS no 

desenvolvimento do corpo gerencial da empresa foi praticamente 

abandonada pelo BB. O modelo atual não estimula a utiliza,ão de 

recursos externos para o aprimoramento do programa e dos cursos 

voltados para o segmento gerencial. 

Seria extremamente salutar que o Centro de 

Forma,ão do BB trouxesse profissionais competentes oriundos do 

m~io acadimico e do mercado financeiro para palestras, cursos e 

seminirios, afim de que o sistema pudesse receber e trocar 

informa,aes com profissionais ligados a outras institui,aes, 

portadores de uma visão de mundo e de negócios diferente daquela 

observada na nossa organiza,ão. Esse canal poderia ser um 

instrumento de aproxima,ão do Banco i realidade do mercado 

(ambiincia), trazendo, o que i mais importante, informa,aes novas 

e diversificadas diretamente a quem mais necessita dela: o 

executivo do BB. 

Outra forma não menos saudivel para o DG do BB 

seria permitir ao corpo gerencial o acesso a cursos externos(9). 

As grandes universidades e escolas do Pais oferecem cursos de 

especializa,ão na irea de administl-a,ão (marketing, finan'i:as, F.~H, 

, 
informitica, planejamento, e outros) de alto gabarito. E uma 

oportunidade ímpar do gerente obter novas informa,Ses tanto no 

que se refere ao tema de interesse quanto sobre a concorrincia, a 
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produ~ão acadimica (literatura) na 'rea de estudo, a opiniio de 

outros profissionais, enfim, uma série de informes de grande 

utilidade. 

multidisciplinar. 

A 

A matemática, a psicologia, a 

uma matéria 

soc i o 109 i a , CI. 

antropologia, a história, a geografia, a informática, o direito, 

a economia, a política, e outras áreas sio disciplinas que de uma 

forma ou de outra percorrem o estudo da administra,io. A 

administra,io lida com informa,5es de fontes diversas e portanto 

desordenadas. (10) 

essas 

sistematiz'-las 

o grande problema do administrador está em 

in fOl-ma,5es, desfazel- o "caos" apal-ent e e 

de acordo com as suas necessidades. Nio basta, 

portanto, grande capacidade de sistematiza,io (isso a própria 

experiência no trabalho permite) se o gerente nio tem acesso a 

informa,5es e id~ias novas. 

Ao Banco cabe a obriga,io de ampliar os canais 

de informa,5es que chegam aos gerentes, abrindo e diversificando 

as fontes do seu programa de Desenvolvimento Gerencial, pois só 

assim o Banco poderá potencializar a gerência para uma a,lo mais 

eficaz. 
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3Q) A ABERTURA DE NOVAS FORHAS DE TREINAHENTO, 
PRIORITARIAHENTE DAS POSSIBILIDADES QUE 
ORGANIZAC~O OFERECE 

UTILIZANQO-SE 
APROPRIA 

Essa questio deve receber um tratamento todo 

especial. Tendo em vista a complexidade da máquina administrativa 

do BB sio in~meras as possibilidades de inovar no treinamento de 

executivos com base nos recursos da pr6pria organiza,io. E uma 

questio de originalidade e análise em grupo. 

Da nossa parte sugerismo duas novas formas, de 

custo baixo (próximo de zero), que poderiam ampliar o rol de 

possibilidades de treinamento de gerentes, a saber: 

a,l A INS TI TUCIONAL IZACIf O DO ESTÁGIO SUf'E;.RVISIONADO ANTES DA 
ASSUNCItO DE QUALQUER FUNCIfO DE ALTA GERENCIA 

O estágio supervisionado i um momento no qual o 

futuro administl"adol" toma contato com o "mundo exeCltt ivo". Ele 

começa a ter percep,io mais clara do rol de problemas que irá 

enfrentar no dia-a-dia de trabalho, e tem oportunidade de 

acompanhar de perto o encaminhamento dessas questões. O estágio 

nio precisa ser necessariamente passivo (56 observa,ioY, ele 

pode ser ativo, onde o estagiário exerce uma fun,io de fato, s6 

que supervisionada. O estágio só terá sucesso, entretanto, se o 

supervisor (o administrador ou gerente) que acompanhará o 

estagi::íxio, for um profissional de reconhecido gabarito €:' 

plenamente consciente da importincia deste tipo de treinamento. 
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o estigio deve obedecer a uma série de etapas 

previamente definidas, inclusive podendo servir como mais um 

elemento avaliativo na nomeaçio de futuros gerentes. 

b) CONSUL TORIA {IISANDO O DESEN{,IOL{,III1ENTO GERENCIAL 

o Banco do Brasil possui um segmento de 

func ioná,- ios ligados à consultoria e implantação de novos 

serviços. Eles fazem parte dos CEDIPs (Centros de Desenvolvimento 

de Sistemas, Implantação e Processamento) de 

funcionários bem treinados e com larga experiincia. Por que então 

nio aproveitar esses profissionais, quando de suas visitas às 

dependênCias, como mais um recurso de Desenvolvimento Gerencial ? 

Eles já tiveram a oportunidade de conhecer várias realidades, 

dentro da empresa, a partir do contato que tiveram com in~meras 

agênCias. 

A experiincia profissional desses funcionários 

pode ser de grande utilidade para a formaçio dos nossos gerentes. 

Para tanto há necesidade de uma aproxima~ão do Departamento de 

Formação Profissional (DESED/CEFOR) ao CEDIP objetivando a 

consolidaçio de um programa comum de atuação visando o 

Desenvolvimento Gerencial da empresa. 

Abaixo, resumimos a Nova Estratégia par. o DG 

no BB: 
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, 
Resumo: - NOVA ESTRATEGIA PARA O DESENVOLVIMENTO GERENCIAL NO BB 

======================================================= 

COM BASE EM 
RECURSOS INTERNOS 

COM BASE EM 
RECURSOS EXTERNOS 

1. Aprendizagem "orientada" no próprio 
local de trabalho (aprendizagem e de
sen vo I v i IIIen to cOlllun i t á r i os) 

2. Aprendizagelll de "técnicas e teorias de 
adlllinistra~ão", através do método de 
treinamento tipo sala de aula (cursos,. 
oferecido pelo Centro de Forma~ão do DB 
(DESED/CEFOR) 

3. Está.gio Supervisionado 

4. Consultoria visando o Desen,,'ol vimento 
Oerencial (DO) 

5. Abertura do quadro de instrutores do 
DESED/CEFOR para profissionais de fora 
da organiza~ão, de reconhecida 
capacidade profissional 

6. Cursos E,'C·ternos para o segmento geren
ciaI 
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, 
CAPITULO ii - ALGUHAS SUGESTOES PARA O APRII1"ORAHENTO DOS CURSOS 

OFERECIDOS PELO DESED/CEFOR 

Com rela,io aos métodos de ensino atualmente 

praticados nos cursos oferecidos pelo DESED/CEFOR, sugerimos que 

se estude tr€s possibilidades, a saber: 

ia) Aumentar ainda mais a participaçio dos alunos nos cursos 
oferecidos pelo DESED/CEFOR 

A participa,io atual é muito controlada e 

acaba sendo orientada no sentido de reafirmar os preceitos e 

conceitos estudados no curso. A participação precisa ser mais 

critica ·e o resultado nio precisa, necessariamente, ser o 

consenso. Ela deve apenas ser coordenada para nio se desviar do 

t emél .. 

, 
E importante observar que a qualidade da 

participa,io está diretamente ligada à amplitude do conte~do do 

curso. Se o curso' fechado, nos moldes de um pacote técnico de 

orienta,5es, a participa,io fica prejudicada já que vis6es 

paralelas ou concorrentes sio desconsideradas e portanto fora de 

contexto para fins de debate/discussio. 

2ã) Reavaliar a forma de repasse dos conhecimentos 

Os conhecimentos podem ser repassados dE forma 

global ou especializado. As duas formas são 
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pertinentes e a infase de um ou outro caminho dependerá da 

matiria a ser ministrada. 

Dado às peculiaridades do cargo de gerente de 

agência ele já é obrigado a consumir uma série de cursos 

especializados, alguns deles indispensáveis, tais como, 

matemática financeira aplicada, avalia,io de rentabilidade de 

negócios, gerência financeira, gerência de risco e de crédito, 

mercado financeiro e de capitais. O formato destes cursos é quase 

sempre o mesmo, não possibilitando grandes questionamentos. 

Dependem de um bom conhecimento de matemática financeira, 

informações sobre o mercado financeiro e de capitais, e uma boa 

dose de rapidez de raciocínio. 

1 idel-an,a, 

gel-enc ia I, 

Já cursos que procuram discutir temas como 

desenvolvimento organizacional, desenvolvimento 

cultura organizacional, administração estratégica, 

negociação, l1Iar!("eting, processo decisól-io, são notadamente 

substantivos e subjetivos. Esses temas podem ser vistos sob 

diversos ingulos, e não raro observa-se correntes teóricas 

caminhando em sentidos opostos. Nesse sentido, os cursos precisam 

de um tratamento mais genérico(!1). 

Se o Banco busca, 

desempenho de seus gerentes, através do desenvolvimento de 

aspectos ligados à motivação, liderança, ou 

democratização do ambiente de trabalho, é importante que a 

empresa ofere,a a esses executivos um rol amplo e aberto de 
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informações. Poderá, claro, familiarizá-lo com muitas técnicas 

tais como aquelas relacionadas à lidel-ant;a (Grid G€:.'renciaI de 

BI:~ke & l1outon, Teoria 3-D de W.Reddin, Ciclo Vital de Herse~ & 

Blanch.EI,rd, Sistema 4 de Likert, l1i::Jdelo 11 de t:#rg~ris e Scnon, 

Gerência Estrat··:h;ic.EI, de t:#nsoff,l(12) , sem, no ent<3.nto, 

por caminhos que busquem a excessiva especialização em uma delas. 

3a) Procurar um distanciamento progressivo da Vlsao dogmática 
do ensino, buscando alcançar um processo pedagógico que 
encaminhe o aluno no sentido dele próprio descobrir as 
verdades que se pretende disseminar. 

Para tanto faz-se necessário uma reavaliat;ão 

da postura dos professores e do conte~do de determinados cursos 

de forma a torná-los menos orientados e mais criticos. 

Com relação às três técnicas utilizadas no 

ensino da administração no BB (exposição, estudo de caso e 

jOgos) , temos a ressaltar que muito embora o Banco tenha 

desenvolvido um razoável know now para essas técnicas, tem 

deixado de utilizar outras técnicas, de baixo custo, que poderiam 

sobremaneira para o desenvolvimento gerencial da 

Uma delas é o seminário. O Banco não tem 

investido nessa técnica que apresenta in~meras vantagens: (13) 

facilita a equalização da assimilat;ão de conhecimentos pelos 
componentes das equipes; 

- exercita simultaneamente as capacidades de análise, de síntese 
e de exposio;ão j 
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explora o sistema de trabalho compartilhado favorecendo o 
espírito competitivo; 

- as diferentes apreciaç5es individuais sobre o tema podem atuar 
como mecanismo auxiliar na solu,io de lapsos de compreensio e/ou 
interpretaç5es equivocadas. 

o Banco poderia utilizar as instalaç5es do 

DESED/CEFOR para promover periodicamente seminjrios para o 

segmento gerencial. ~ uma t~cnica relativamente barata, na medida 

que consome pouco tempo da empresa e dos executivos, e que pode 

ser inclusive preparado pelos próprios gerentes, mantendo-se uma 

coordenaçio minima (logística) do Departamento. 

Na prjtica os gerentes do BS quase nio se 

encontram oficialmente para trocar informaç5es e tratar de 

problemas comuns. Seria positivo para a empresa a promoçio de 

seminjrios periódicos no qual os gerentes tivessem a oportunidade 

de apresentar os seus trabalhos, suas realizaç5es, preocupaç5es e 

pretens5es. 

o seminjrio estaria a cargo dos próprios 

gerentes. Numa primeira etapa se reuniriam para discutir temas de 

int el-esse mútuo. Numa segunda etapa apl-esentariam 

selecionariam os temas, momento em que seriam tamb~m esc~lhidos 

os apresentadores do seminário. 

A título de podel- iam sel-

analisados e pesquisados temas como: caminhos para o aumento da 

produt ividade das agências j caminhos para democrat iza~ão do 
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allJbiente de trabalho; eficiência e eficácia gerencial i postura do 

corpo gerencial frente à missão institucional do BBi a gerência e 

o corporativismo; o sindicato e o B8. 

Estudo de Casos 

Por fim, cabe um aparte i respeito da técnica 

de estudo de caso utilizada nos cursos pelo 

DESED/CEFOR. 

Nos seus 180 anos de vida o Banco vivenciou 

milhares e milhares de negócios, bagagem essa riquíssima e que 

pode ser aproveitada. De fato, embora o Banco não disponha de um 

setor que cuide exclusivamente do desenvolvimento de casos, 

conseguiu POl- iniciativa de instrutores funcionál-ios, 

constituir um conjunto de casos baseados em fatos do dia-a-dia 

das agencias do Banco, que tem contribuido,em muito, par' o 

sucesso de determinados cursos. 

As vantagens de utilização do método parecem 

estar consagradas. Entre elas podemos citar:(14) 

ressalta o vínculo entre a teoria e prática visto que bferece 
reais oportunidades para que se possa observar a presen,a da 
articula,ão de modelos conceituais no tratamento de situa,5es da 
pra:·fis i 

- provoca o exercício da análise/síntese para tomada de decis5es; 

- explora a expressão dos resultados da reflexão no nível da a,io 
(pensar /ag i l- ) i 
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Bethlem comentando a respeito da introdu~io 

desse método de estudo na Universidade de Harvard, 

obsel-va que: 
.nos anos iniciais (a escola nasceu em 

1908). não só se dispunha de pouca conhecimento 
sistettlát ico sabre management cama não ha,,'ia métodos 
testadas para se obter esses conhecimentos. A 
necessá r i a I i ga~ ão com a mundo rea I 'ai 'e i ta 
simplesmente trazendo-se a mundo à Escala. Homens de 
negócios de Boston vinham a Har,,'ard descrever situa~ões 
ou problemas que en'rentavam na ocasião (casas .• , e as 
estudantes recebiam a tare'a de preparar te.'1·tos. 
analisando a que tinham ouvida. ,,(15) 

A Revista Time revela que ·~s alunas 
de Harvard são arranjadas em turmas de mais ou menos .75 
alunas e e.,<postos predominantemente a um treinamento 
par casas (oitocentas casas de vinte a trinta páginas 
cada um .•• com 4.5 haras de aula/dia e provavelmente a 
tripla de tettlpo com as leituras e a prepara das casas 
(duas a três haras par casa, em média, três casas par 
dia, mais leituras .• , ou seja. um dia de dezesseis a 
dezoi ta haras ... (16.· 

A Revista Time observa, também, que 40 

professores realizaram pesquisas de casos no periodo de 1984-

1985, com o objetivo de escrever duzentos casos sobre competi,io 

e estratégia globais. Nenhum dos casos utilizados nos cursos de 

Harvard tem mais de tr~s anos; 29 mil casos foram retirados de 

uso recentemente. 

Nio é à toa que a Universidade de Harvard 

conquistou o status de centro acad~mico de excel~ncia mundial. O 

estudo histórico-organizacional é sem d~vida um instrumento de 

grande valor para as universidades e empresas. 

Sugerimos ao BB, dessa forma, profissionalizar 

a busca/desenvolvimento de casos antes de ofertá-los em sala de 

aula. Talvez a cria~io de um pequeno setor encarregado de 

selecional- e preparar casos do BB e de outras 

(preferencialmente do mercado financeiro) poderia, com certeza. 

aumentar a qualidade dos estudos em sala de aula. 
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N o TAS 

(1) O ·pacote· nonall!llte forlltCe ao individuo UH única ferra.nh pan a soludo do5 seus pr«*lH1s no trabalho. 
ltuito eeora o sujeito possa aU conhecer H detalhes o lAIIejo daquela ferrlHllta, n .aitos CiSOS ria pode nio se 
adaptar a deterlinadas realidades. O gerente drw receber inforaç:ães tIIe lhe possibilitn cOlPrmder o universo de 
instrUlflltos disponíveis para a soluç:io dos problHls adlinistrativos e huanos de sua drpendiacia. A escolha drvt ser 
sua e de seus pares. E ua questão de liberdade, funda.ntal para o desenvolvilrnto da criatividade hUliRa. 

(2) IIlTIA, Paulo Roberto, -6estio Conte.orinea: a dilcia e a arte de ser lirigtttte-. OP .cit. p .39 

(3) 11 classificado a_i encontrada pan os .todos de etlsino sio oriundos de pesquisas (nio pllblicadas) levadas a cabo 
pelo Professor Paulo Reis Viein, da F6Y-EW (RJ), 199t. 

(4) É ilPorhnte observarias .. existe ..,la possi'iliditle de diálogo e questionlHllto dos teas nos cursos oferecidos 
pelo li. O problea e que, devido ao progn. dos cursos, nio há trlPO disponível pan se levar os questionuentos 
adiante. Os cursos pos.. crOlO9rlllS de trabalho rígidos. A Rteria dada norRllrnte é extensa, nio havendo 
possi'ilidadr para ~rillltos. 

(5) Sobre o assunto ver RAMOS, Guerreiro, -Adlinistrar.io e CoItexto Brasileiro-, Op.cit., p. 64. 

(6) 11 esse respeito ver ItATIOS, ~ de 11., IJtSfffvolvi."to de RH e /futIan,as Organizacionais-. Rio de Janeiro: CTC, 
1tIflf, 1985, pp. 6n. 

(7) Ibid., p. li. 

(8) Toda agincia do Ii possui li COIiti forado pelos tris principais adlinistradores da drpendincia (gerente geral, 
gerente dr atendiletlto e gerentr dr suPorte). 

(9) Foralflllte í possível o gereate solieitar UI curso externo, as nio há incentivos da orguizado pan que isso 
aconteu. E bastante nidente o desinteresse do • H relado a utilizado de clrsos externos. EI 1988, de UI total de 
83.144 treinurntos realind05, aptAS 3.3M for. externos, au seja, pouco Ris de 31. 

(11) 11 esse respeito ver IIlTIA, Pulo R., Õfttio ContaporiM,: , Ciilcia e a Arte dI Slr lirigtttte-, OP .cit. 

<1U Isso RIo wrr dizer ., o tna deva ficar ·valando· sobre teorias. 11 contextllalinç:ão do tHa ao IOIrftto presente do 
II/atineia SflPre será indiSPtHÍYtI ti lIIal",r curso oferecido "la npresa. 

(12) BlME, Robert R. & 1W1lJf, JInt S., -O 6rU ~ial-, ap.cit.; REDDIN, lIi11ian J., ·Eficácia 6ertttcial", OP.citj 
Bl..MI:tWm, lenllfU & IDSEY, ~1, 7siCDIQfia para AáillistrHortS de úprna: a utili_io • r".rsos #tURllos-, 
IIP .cit.; LIIERT, Rrnsis, ..,.", h4r&s ;, Ad.inistr"io-, OP .cit.; _YRIS, Chris, -Incrtasing Leadtrs/tip 
EfI"tiVfttfis-, lIP.cit.; MSIfF, Igor, -Aái"istr"io fstratlrica-, OP.cit. 

(13) lJrr tnbllho da IHtnnda BMID, Celita ". C. (nio publicado) para aRtéria ltétodos e Técnicas de Ensino H 
Adlinistraç:io, Professor Paulo Ifis Vitira, F8IJ-EIAP (RJ), 2D stltStre .e 1989, p. 33. 

(14) Ibid. 

(15) Rnish Ti_, -1N Ifatte!dta.-. 38-44, 415/1981 (txtnído do livro de lEntE", Agrícola, OP.cit., Pr. 61/2,. 

(16) Ibid. 
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QUARTA PARTE 

, 

PE§QUISA DE OPINI~O: O PERFIL DO G~RENTE DE 
AGENCIA DO BB NA REGI~O SUDESTE DO PAIS 

CAPITULO 12 - ALGUI<fAS CONSIDERACOES II<ff'ORTANTES SOBRE A PESQUISA 

Ao final do Capítulo I procuramos a partir das 

disfun,5es administrativas observadas na empresa prever os 

possíveis reflexos dessas disfun,Ses no segmento gerencial do BS. 

Naquele momento, ajudados pela Teoria Gerencial, acreditavamos na 

possibilidade do gigantismo, do tradicionalismo, do autoritarismo 

e do atraso tecnol6gico detectados estarem produzindo um 

gerente (administrador)(*) : 

1) semi-informado; 2) com insuficiente autonomia gerencial, 

voltado para o controle das atividades-meio; 3) passivo, 

indiferente, preso is regras; 4) avesso i mudan,a; 5) 

autocrático, avesso ao diálogo e , participaçio; e 6) fora de 

"timing", sobrecan-egado, excessivamente dependente. 

Para confirmar essas nossas hipóteses acerca 

do segmento de administradores de agências do BS, era necessário 

o desenvolvimento de uma pesquisa empírica para, de forma 

cientifica, conhecer as oPini5es daqueles que, na prática, 

vivenciam a organizaçio. 

(*) as termas "gerente" e "administrador" serão utilizadas cama 

si nôn i mf:JS . 
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Nesse sentido, optamos por conhecer a opinião 

do funcionalismo do BB, dividindo-o em duas categorias. De uma 

lado os administradores das agincias a um 

questionário acerca do auto-perfilou autocrítica e, de outro, um 

o de funcionários não-

admin i st r ador es das aginc i as, respondendo sobro e como "pe\-cebem" 

os administradores de suas dependincias (os 

utilizados na pesquisa fazem parte do ANEXO 1 ). 

A idéia básica é também as 

contradiç6es e o distanciamento que possivelmente possam existir 

e~tre os dois perfis, recolhendo elementos para apoiar ou não as 

nossas hipóteses. 

Essas 6 hipóteses arroladas nio passarão 

propriamente por testes estatísticos específicos, mesmo PO\- que 

não existem parâmetros populacionais que viabilize qualquer tipo 

de comparaçio. Faremos apenas a análise das frequincias 

observadas nas respostas. Na verdade pretendemos provar apenas 

que parte significativa do corpo de administradores das agincias 

do BB estão "agindo" e se "relacionando" administrativamente 

conforme as 6 hipóteses definidas. 

De fato, se ficar constatado na pesquisa, por 

exemplo, que algo em torno de 55X dos gerentes do BB são avessos 

i qualquer tipo de mudança, é óbvio que teremos de admitir que 

essa disfunção está permeando parte significativa do corpo 

gerencial do BB e deve ser encarada como um problema grave pela 

administração central da empresa. 
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Foi dado um tratamento estatístico específico 

<testes de significância de médias) às questões dos 

quest ionál- ios, quando analisamos as variáveis relacionadas ao 

sexo, idade, tempo de casa, escolaridade e 10cali2a~io da 

agência dos respondentes. Muito embora nio tenhamos, 

definido hipóteses que estejam relacionadas às variáveis acima 

citadas, é do nosso interesse o desenvolvimento de análises 

específicas acerca da opiniio dos vários estratos da pOPula,io de 

funcionários do BB, como, por exemplo, verificar se a idade do 

funcionário influencia na avalia~io que ele faz do gerente, ou 

mesmo se a idade do administrador influencia a sua auto

avalia~io. 

Essas e outras informa,ões relacionadas aos 

dados pessoais dos respondentes sio muito importantes e podem ser 

~teis na defini,io da estratégia de desenvolvimento 

que o Banco venha a adotar. O Capítulo 13, item 

destas questões. 

t2.t - Perfil: conceitua~ão 

profissional 

13.7, 

Uma maneira possível para o levantamento do 

perfil de um administrador está na confronta~io do seu auto

pel-fil e do pel-fil "percebido" POl- aqueles funcionál-ios que 

diretamente se relacionam com o gerente. 

Para analisarmos, portanto, o perfil de um 

indivíduo no trabalho, necessitamos recolher informa,ões dos 
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funcionários que se relacionam constantemente com ele, de forma a 

contar com o maior n~mero de pontos de vista possível, 

o dele Pl-óPl-io. 

inclusive 

Esse mac i- o-un i ver so de in for mat; ões nos 

possibilitará menos um enquadramento mecânico do perfil do 

individuo num plano cartesiano qualquer e mais uma compreensio 

(ou interpretat;io) do comportamento daquela pessoa tendo em vista 

o universo cultural onde ele está inserido e as características e 

peculiaridades pessoais em questio. 

h'esse sent ido, podemos definil- "pel-fi I" como 

serido o resultado interpretativo de uma análise conjunta 

pesquisadol- , 

r'espeito 

entrevistados e pesquisado - e coritextualizada a 

do compol-t ament o sentimental, 

profissional, ... ) de determinada pessoa. 

A operacionalizar;ãa: as vClxiáveis utilizadas 

na nossa pesquisa para o levantamento do perfil podem, á priori, 

ser definidas pelo pesquisador. No caso do perfil do gerente de 

agência do BB, optamos por trabalhar com aquelas variáveis 

relacionadas com os problemas administrativos da empresa: Q 

gig.;mt isma, a tradicionalismo, fJ autoritarismo e o ·~t raso 

tecnaI6gico. Esses problemas administrativos têm gerado sérias 

disfunt;ões ol-ganizacionais que ,Refletem . negat ivamente no 

desempenho gerencial dos administradores do BB. Os questionários 

distribuídos aos funcionários e gerentes da empresa para o 

levantamento do perfil do gerente de agência do BB, 

estruturados para trabalhar com essas disfunt;ões organizacionais. 
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12.2 - Os Questionários 

sE~ntido, for' am mont.ados dois 

question~rios (veja os question~rios no ANEXO 1): um palMa () 

grupamento de funcionários nia-administradores (posto efetivo e 

média gerência) e outro para o grupamento de administradores 

(gerente geral, gerente de atendimento e gerente de suporte). Os 

dois questionários passaram por uma fase de teste (amostra

piloto) visando dois objetivos: a) garantia de sua qualidade; ·e 

b) adequa,io das instru,ões que acompanharam o~ questionários. 

Na amost 1- a p i I ot o, 10 func ionil.l- ios <5 

comissionados e 5 postos-efetivos) e 10 administradores <todos do 

Rio de Janeiro E Sio Paulo) colaboraram conosco criticando E 

opinando acerca da formulaçio das perguntas dos questionários. 

O questionário do grupamento de funcionários 

nio-administradores (média gerência/posto efetivo) tem por 

objetivo levantar o perfil dos administradores de agênci<:'l. 

"pel-cebido" pelo funcionalismo. Ele foi montado com 16 quesH5es 

fechadas, com a seguinte distribuição por assunto: 

125 



QUANT.DE 
QUES~S 

1 

3 

4 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

TEIVt 

ControlelBurocracia 

AutonOlia Gerencial 

Hud~a Organizacional 

Particip~io/DtIOCra
tiza,io das Rela,ões 
do Trabalho 

CiPacidade Ntgoci~io 

Albiente 

Sistm de 
IlIforntizado 

Produtividade 

OBJETIVO 

verificar o grau de controle aplicado e de 
sublissio dos adlinistradores as regras e nor
iaS da npresa 

verificar o "conheriltflto" (nível de 
inforli,io) dos adlinistradores acerca da 
agência onde trabalha, do Banco e do Kercado 

verificar o nível de autonolia gerencial para: 
a) negociar; b) adotar políticas e reforlaS 
internas i c) conceder prOlO(io e benefícios aos 
funcisi e c) para iniciar progran de 
treinilento dentro da agência. 

verificar a postura dos adlinistradores COl 
rela,io aos progralls de IIdan,a da organiza,io 

verificar o nível de participa,io possibilitado 
pela gerência, bn COlO a tônica diS reli,ões 
de trabalho da elPresa 

verificar a atua,io dos adlinistradores COlO 
agentes dos negócios da _resa 

avaliar a qualidade do relacionileRto do gruPo 
no ilbiente de trabalho 

avaliar a qualidade do sistm de inforliti
za,io ofererido ls agências 

Itdir a produtividade dos servi,os das agências 
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o questionário do grupamento de 
administradores (gerente geral, atendimento e suporte) tem por 
objetivo levantar o auto perfil do grupamento de administradores 
das agincias. Ele foi montado com 18 quest5es fechadas, assim 
distribuídas: 

QUAHT .DE 
QIISTOES 

1 

6 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

TEIiA 

NorAslReguluentos 
(aparato burocrático) 

Nível de Inforla~io 

AutonOlia Gerencial 

Hudan~a Organizacional 

Particip~iolDetocra
tiza~io das Relatões 
Jo Trabalho 

Albiente 

Sistna de 
Inforlatiza~ão 

Produtividade 

OB..(TIVO 

verificar a opinião dos adlinistradores acerca 
do conjunto de nortas e regulalentos da elPresa 

verificar a qualidade e a quantidade das in
forAtões que chegai atr os adlinistradores a 
nível da agência, da etPresa e do tercado. 

verificar a opinião dos adlinistradores acerca 
da autonOlia gerencial para:a)efetuar negócios; 
b) adotar políticas e refarias internas; 
c) conceder pr~io e benefícios aos funcis; 
d) iniciar progrili de treinatento na agência; 

verificar a OPiniio dos adlinistradores acerca 
do processo de IUdanus ao qua I o 88 Vel sendo 
sub.tido 

verificar a opinião dos idlinistradores acerca 
da ilPortância da participa,ão e da detOCrati
zatio nas rel~ões de trabalho 

verificar a autocrítica do adlinistrador 
acerca da sua capacidade/ preparo para a 
negociado 

avaliar a qualidade do relacionatento do grupo 
no ilbiente de trábalho 

avaliar a qualidade do sistna de infortati
za,ão oferecido às agênCias 

ledir a produtividade dos servitos das agências 
na opinião do adlinistrador 
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12.3 - As Alflostras Selecionadas 

A popula,io alvo do nosso objeto de estudo sio 

cerca de 45.384 funcion'rios, lotados em 1.286 agincias na Regiio 

Sudeste do Pais (RJ, MG, SP, e ES), dos quais cerca de 1.384 

admin ist l-adOl-es. 

admin i st radOl- es 

Portanto, temos 44.000 funcion'rios 

e 1.384 administradores na Regiio 

(Cadastro Funci atualizado até 15.04.92). 

A amostra dos admin i st 1- ador es 

Sudeste 

nio-

administradores que colaboraram com o nosso estudo, respondendo 

aos quest ionál-ios, foi 

entregues nas agincias 

emergencial. Os questionários . foram 

do BB da Região Sudeste do Brasil e 

trabalhamos com aqueles que retornaram via malote. 

a nossa amostra selecionamos 

aleatoriamente 212 agincias (16,5% da popula,ão) das quais 405 

administradores (29,2% da popula,ão) e 502 funcionários nio

administradores (1,15% da popula,io) colaborariam com a nossa 

pesquisa. 

O quadro abaixo retrata a distribui,io de 

questionários realizada pelo pesquisador nas agincias do BB. 
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RESUMO GERAL 

, " QUESrIONARIOS ENrREGUES PESSOALHENrE PELO PESQUISADOR NAS AGENCIAS 

LOCALIZAC~O GIJANT.DE 
AGENCIAS<*) 

ADMINISTRADORES N~O-
ADMINISTRADORES 

São Paulo (SP) 

Interior (SP) 

Rio de Janeil-o 

Int er ior (RJ) 

Belo Horizonte 

Int er ior <MG) 

Sub tota I 

Interior (1'16) 

Interiol- (SP) 

Interior (RJ) 

Capital e 
Intel-ior (ES) 

sub total 

TOTAL GERAL 

24 55 184 

13 14 93 

(RJ) 12 20 81 

6 7 46 

(MG) 8 11 76 

3 3 22 

66 110 502 

, 
QUESfIONARIOS EN(lIADOS (lIA HALOfE 

40 85 

60 125 

25 46 

21 39 

146 295 

212 405 502 

obs: a entrega/remessa dos quest ionários às agências deu-se nos 
meses de nov-dez/9t e jan-ge. 

(:11,. não di\'ulgaremos as agências pesquisadas por 
sigi lo. Nos comp,-ometemos com os respondentes em 
absoluta con'idencial idade das respostas. 

129 

questão de 
resguardar 

TOTAL 

239 

107 

101 

53 

87 

25 

612 

85 

125 

46 

39 

295 
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A entrega dos 502 question'rios aos 

funcion'rios não-administradores foi feita pessoalmente (em mios) 

pelo pesquisador. Essa entrega foi sempre precedida de uma 

suscinta explana,ão (individual) acerca dos objetivos da 

pesquisa. Nesse periodo (60 dias) percorremos 66 agincias do BB 

nas Capitais e cidades do interior dos Estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Minas Gerais. 

Já a entrega dos 405 questionários aos 

administradores das agências foi feita da seguinte maneira: 110 

questionários foram entregues pessoalmente (em mias) pelo 

pesquisador após suscinta explanação dos objetivos do trabalho. A 

ênfase foi nas capitais na medida que já haviamos remetidos via 

malote 295 questionários para administradores lotados em agências 

no interior dos Estados de SP, MG, RJ e ES. O ~nico Estado da 

Região Sudeste que nio visitamos foi o do Espírito Santo, por 

motivos técnicos (falta de tempo e recursos). Mesmo assim, 

remetemos, via malote, 39 questionários a administradores de 

agência lotados em 21 dependências. 

Por uma questio de sigilo, nenhum questionário 

foi respondido na presen,a do pesquisador, mesmo que o 

respondente assim o desejasse. Entregavamos juntamente com o 

questionário um envelope pardo endereçado i Ag. Botafogo (RJ) AIC 

de Pedro Paulo Carbone, com a tarja CONFIDENCIAL, para devolu,lo 

via malote. 

o preenchimento dos questionários deu-se, 

também, com absoluta confidencial idade. Nio houve identifica,ão 

de nome, agência, cargo(comissio), cidade ou mesmo Estado do 

respondente. Nos envelopes de devolu,ão foi solicitado aos 
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funcionários que n~o identificassem a agincia remetente, fato que 

foi prontamente atendido. O objetivo foi assegurar total 

liberdade e descontra,~o para as respostas dos funcionários e 

t2.4 - A Devo1f..{~ão dos Quest ionár ios 

A devolu,~o dos questionários entregues foi 

altamente satisfatória. Foram devolvidos, via malote, 633 dos 907 

questionários entregues, o que dá um excelente retorno médio de 

701. Veja o resumo da devolu,io dividido por categoria abaixo: 

. 
DEVOLUCAO DOS QUESTIONARIOS POR GRUPAMENTO PESQUISADO 

GRUPAMENTO 

ADMINISTRADORES 

NAO-ADMINISTRADORES 

TOTAIS 

. 
QUESTIONARIOS 

ENTREGUES 

405 

502 

907 

. 
QUESTIONAR lOS 

DEVOLVIDOS 

327 

306 

633 

PORCENTAGEM 
DE DEVOLUCAO 

81 % 

61% 

70% 

O retorno dos questionários do grupamento de 

administradores foi excelente, maior ainda do que o retorno dos 

questionários dos funcionários. Isso indica a disponibilidade € a 

seriedade do corpo de gerentes para participar de trabalhos 

conjuntos com a Dire,~o Geral da Empresa. 
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Os funcionários nio-administradores, da mesma 

forma, promoveram um retorno nio menos expressivo. 61X é um 

retorno muito bom se comparado a outras pesquisas similares. 

Demonstram, assim, uma ótima receptividade à participa~io para 

com os trabalhos de pesquisa da empresa. 

outro lado, o interesse demonstrado 

através desse retorno expressivo denota que os funcionários e 

administradores consideraram o tema da pesquisa relevante, 

confiando, inclusive, na seriedade da proposta de estudo 'do 

pesquisador. 

12.5 - ~etodologia Utilizada para a Análise de Resultados 

A metodologia utilizada para a análise de 

resultados foi a seguinte: 

a) para a maioria das questões dos questionários foi construída 

5(cinco) alternativas de respostas em escala de intensidade de 

"1" a .'E:'" 
~ , de forma que pudessemos medir estatisticamente a 

tendincia das respostas. Veja, abaixo, a escala utilizada: 

1 2 345 
---------!----------!----------!----------!----------

, 
MUITO RUIM RUIM MEDIO BOM MUITO BOM 

Obs: em alguns casos, como a tendincia de escolha do centro pode 

ser demasiadamente forte, decidimos utilizar, sempre que 

possivel e como uma das formas de análise, a compara~io das 
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fl-equências dos extl-emos ( "i" + "2" VERSUS "4" + "5" ). 

Como qualquer distribui,io de midias, em grandes amostras, i 

aproximadamente normal, efetuamos alguns testes de significlncia 

de médias para verificar eventuais diferen,as de opiniio entre os 

diversos estratos do funcionalismo (sexo, idade, tempo de casa, 

escolaridade e idade). 

b) em outras quest5es, as repostas listadas nio 

(intencionalmente) uma lógica qualquer de intensidade de forma 

que o respondente podia escolher uma ou mais alternativas sempre 

que desejasse. A an'lise dessas respostas foi feita somente com 

base no n~mero de ocorrências (frequincias) e na rela,io de 

eventual aparecimento de pares (trincas, 

respostas predominantes. 

. ) de 

c) ERRO DE ESTIHACAO - naquelas quest5es onde a midia foi 

analisada estatisticamente, contruimos um intervalo de confian,a 

para a midia de cada questio, com nível de confian,a de 95X. 

Admitimos, assim, um erro de estima,io de 5X. Veja os resultados 

no ANEXO 3 - Erro de Estimaçito: intervalo de confiança p.El.n~ ..3!S 

médias das questões. 
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J:e.6 Caracteristicas das Amostras 
F'es qu i sados 

dos Grupamentos 

12.6.1 - Características dos 306 funcionários não
administradores que colaboraram respondendo 
os questionários: 

SEXO 

MASCULINO 
FEMININO 

TOTAL 

ESCOLARIDADE 

1e GRAU 
2e GRAU . 
UNIVERSITARIO 
PÓS GRADUACAO 

TOTAL 

LOCALIZACAO AG. 

CAPITAL 

... 
FREGUENCIA 

162 
144 

306 

... 
FREGUENCIA 

1 
87 

208 
10 

306 

... 
FREGUENCIA 

INTERIOR GRANDE(1) 
INTERIOR PEGUENO(2) 

210 
50 
46 

TOTAL 306 

(1) cidade com mais de 200.000 habitantes 
(2) cidade com menos de 200.000 habitantes 

FUNC~O 

COMISSIONADO 
N~O-COMISSIONADO 

TOTAL 

... 
FREGUENCIA 

141 
165 

306 

134 

PERCENTUAL 

52,9% 
47,1% 

100% 

PERCENTUAL 

0,3% 
28,4" 
68,0% 

3,3% 

100% 

PERCENTUAL 

68,6% 
16,3% 
15,0" 

100% 

PERCENTUAL 

46, 1" 
53,9% 

100% 



" IDADE(intervalos) FREQUENCIA PERCENTUAL 

18-25 anos 
26-31 anos 
32-35 anos 
36-41 anos 
42-56 anos 

TOTAL 

TEMPO DE BANCO 
(intervalos) 

00-05 anos 
06-09 anos 
10-14 anos 
15-18 anos 
19-28 anos 

TOTAL 

37 
43 
63 

125 
38 

306 

" FREQUENCIA 

37 
55 
81 

102 
31 

306 

12,0% 
14,5% 
20,4% 
40,7% 
12,4% 

100% 

PERCENTUAL 

12,0% 
18,0% 
26,5X 
33,3X 
10,2X 

100X 

Com base na nossa amostra, os funcionários 

não-administradores do BB, em geral, tem mais de 32 anos de 

idade, mais de 10 anos de Banco e Curso Universitário completo. A 

distribui,ão entre os sexos ~ equilibrada. Veja os gráficos: 
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GRÁFICO 1 
, -

FUNCIONARIOS NAO-ADMINISTRADORES 
% DISTRIBUIÇÃO POR IDADE 
IO~----~~----------------------~ 

lO 1-,---". 

40 1------.. -

ao~ 

o L---

+ 821nOl - 821nOl 

_IDADe 

GRÁFICO 2 . -
FUNCIONARIOS NAO-ADMINISTRADORES 

% DISTRIBUIOÃO POR TEMPO DE BANCO 
80~----------------------------~ 

7011 
70 

60 

ao 

40 
30 .. 

se 

20 

10 

O 
• 10 anoa de Banoo - 10 anoa de Banoo 

_ TEMPO D! BANCO 
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GRÁFICO 3 
I -FUNCIONARIOS NAO-ADMINISTRADORES 

% DlSTRIBUlQÃO POR ESCOLARIDADE 
80 

88'11 
70 

80 

50 

40 28,5" 
50 

20 

10 

O 
2GAAU UNIVERSITÁRIO IIÓa-GRADU~ 

• ESCOLARIDADE 

GRÁFICO 4 
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lO 

10 

40 

30 

20 

10 

O 

GRUPAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NAo-ADMINI8TRADORE8 
Dl8TRlBUlcAo POR eEXO 

88'1 
47'1 

m •• cullno feminIno 

••• xo 
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12.6.2 - Características dos 327 ad.inistradores que 

colaboraram respondendo os question~rios 

SEXO 

MASCULINO 
FEMININO 

TOTAL 

ESCOLARIDADE 

1a GRAU 
21:1 GRAU , 
U~IVERSITARIO 
POS GRADUACAO 

TOTAL 

LOCALIZACAO AG. 

CAPITAL 

" FREQUENCIA 

304 
23 

327 

" FREQUENCIA 

4 
129 
183 

11 

327 

" FREQUENCIA 

INTERIOR GRANDE(1) 
INTERIOR PEQUENO(2) 

100 
72 

155 

TOTAL 327 

(1) cidade co. mais de 200.000 habitantes 
(2) cidade com menos de 200.000 habitantes 

138 

PERCENTUAL 

93" 
7" 

100% 

PERCENTUAL 

1% 
40" 
56% 

3" 

100" 

PERCENTUAL 

31" 
22% 
47" 

100" 



.. 
IDADE(intervalos) FREGUENCIA 

28-36 anos 
37-39 anos 
40-45 anos 
46-49 anos 
50-58 anos 

TOTAL 

TEMPO DE BANCO 
(intervalos) 

04-15 anos 
16-21 anos 
22-26 anos 
27-34 anos 

TOTAL 

24 
52 

101 
91 
59 

327 

.. 
FREGUENCIA 

27 
122 

61 
117 

327 

PERCENTUAL 

7% 
16% 
31X 
28X 
18% 

100% 

PERCENTUAL 

8X 
37X 
19X 
36X 

100X 

Com base na nossa amostra, o administrador de 

ag~ncia do BB i predominantemente do sexo masculino (93X da 

amostra). Isso já aponta uma distorçio, na medida que 47X da 

dos funcionários nio-administradores sio do sexo 

feminino. Isso posto, é fácil deduzir que os homens, no BS, têm 

muito mais probabilidade de se tornarem administradores do que as 

mulheres. 

Verificamos, também, que, em o 

administrador do BB tem mais de 38 e menos de 53 anos de idade. 

De Banco, tem mais de 16 e menos de 29 anos (quase metade da 
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amostra é de administradores com tempo de Banco entre 23 e 29 

anos) . 

A escolaridade predominante é a universitária 

(56X da amostra), muito embora encontremos 40% deles com o 2Q 

grau completo. Do total, 3% s~o p6s-graduados, e com apenas o 10 

grau temos somente 1% da amostra. 

, 
E importante observar, que os funcionários 

não-administradores uma percentagem de 

universitirios maior do que os administradores (68% dos 

funcionários nio-administradores possuem o curso universitário, 

ao passo que apenas 56% dos administradores possuem o mesmo 

curso). 

Abaixo apresentamos os gráficos da 

distribuiç~o por sexo e escolaridade dos administradores: 
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GRÁFICO 5 

GRUPAMENTO DE ADMINISTRADORES -
.. de FUNClS DISTRIBUICAO POR SEXO 
100~--------------------~~------~ 

80~·----·_·_·-----------------_·----_·~ 

80r---------------------

40~----·--------------, 

20~-·--··-------~--------·----

0'---
FEMININO UASCUUNO 

.uxo 

GRÁFICO 6 

GRUPAMENTO DE ADMINISTRADORES 
% Diatribuicão por ESCOLARIDADE 
~~----------------~~~--------~ 

~~---_. __ .. _._---_._-------------. 

40 ~- .. - ......... -.-... --.. -----.. -----

30 ... ------

20~-----

10 1----.--.--..... -----.--.-----1 

1% 
o~----1 grau 2 grau unhMr.ltárlo p_-graduaoão 

_ .. oolar ••• 
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, 
CAPIfULO J.3 - DEF{NINDO o PERFIL DO GERENfE (ADHINISfRADOR,1 DE 

AGENCIA DO BB 

1."3.t - A Postura do Administrador em Rela~ão ao Controle dos 
Funcionários/Submissão à Burocracia 

A P 1- ime i r a questão do quest ion::\r io do 

grupamento de funcion'rios não-administradores procura levantar a 

postura dos administradores das agincias no que se refere ao 

nível de preocupaçio com o aparato de regras e normas da 

organização e a intensidade do controle a qual submetem o 

funcionalismo da agincia. A questio apresenta 6 alternativas, 

sendo uma em b\-anco para respostas for·a da "pra:·ü". 

A pesquisa demonstrou que, na opinião da 

maioria dos funcion'rios não-administradores, o administrador de 

agincia é um burocrata-controlador, ou seja, um profissional 

excessivamente preso às regras e totalmente contra i filosofia do 

autocontrole para os seus funcion'rios (subordinados). 

62" dos ent \- evi st ados ;;l.S 

a1te\-nativas "i" e "2", opções que \-eT1etem um administ\-adol-

excessivamente preso às regras e demasiadamente preocupado em 

contl-olar as atividades de seus funcion'rios. J' as opções "4" e 

"5", que t\-aduzem um gerente facilitador, que se apoia em poucas 

regras (apenas aquelas indispens'veis) e profundamente preocupado 

com o desenvolvimento do autocontrole de seus funcion'rios, foram 

assinalados por apenas 14" dos entrevistados. A opção mediana 

recebeu 21" e 3" não responderam a questlo ou deram outras 

\-espost as. 
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Veja, abaixo, o gráfico de frequincias desta 

questão: 

GRÁFICO 7 

POSTURA DO ADMINISTRADOR EM RELACÃO , -
A BUROCRACIA! AO CONTROL!! 008 fUNCIONARIOS DA AGI!NCIA - , -

(VIMO DO CJRUPAMENTO DE fUNCIONARIOS NAO-ADMINI8TRADORES) 

1~?I???~~??\~??I)?:r~ não responder am 

RAZOAVELMENTE (.) 

14 " 

(.) RAZOMELMENTE • P08TURA INTERMEDIÁRIA 

OONTRA 
21, 

3, 

CON8TATAQÃO: qua •• 218 do •• dmlnl.tr.do .... adotam um. po.tur • 
• BUfIOCRATICA-CONTROLADOfIIA 

Quando observamos a opinião do administrador 

acerca do aparato de normas, regulamentos e instruções do BB, 

verificamos que apesar do gerente não se furtar a criticá-lo, o 

predominio é para elogios. Veja, abaixo, os elogios e criticas 

mais frequentes: 
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, 
o CONJUNTO DE NORMAS, REGULAMENTOS E INSTRUCOES DO BB E NO 

ENTENDER DO ADMINISTRADOR: 

( Porcentagem de Gerentes que se Manifestaram) 

PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS 
CITADOS 

i) elemento de apoio aos 
funcion~rios nas roti
di~rias 

2) muito importante para 
a empresa 

3) bem redigido 

7iX 

6iX 

44X 

PRINCIPAIS PONTOS NEGATIVOS 
CITADOS 

i) pouco flexível 4iX 

2> superdimensionado 4iX 

Nota-se claramente que os pontos positivos 

foram assinalados em maior n~mero do que os pontos negativos. 

Em midia, para cada 2 pontos positivos, apenas i negativo foi 

assinalado. 

Outros pontos positivos e negativos foram 

citados, mas quando analisados deixaram margens a d~vidas, devido 

a dois fatores: ie) existªncia de segmentos de gerentes com 

opiniões opostasj e 2e) segmento razoável de administradores que 

nlo se manifestaram. Dessa forma preferimos nio citá-los como 

relevantes. Todavia, está bastante claro que a tendªncia de 

elogio ao aparato de normas está sempre presente na visio do 

administrador de agªncia. 

Confrontando a opiniio dos administradores e 

dos funcionários a respeito desta questlo, podemos concluir que 
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as respostas destes dois grupamentos, de certa forma, coincidem. 

O funcionário nio-administrador classifica a 

na sua maiol-i~. (62X) como um burocrata-controlador. 

excessivamente dependente do conjunto de normas da empresa. De 

outro lado. temas um administrador que prefere elogiar a criticar 

o aparato de instru~6es do BB - fato que demonstra um apego 

cultural forte aos aspectos formais da organiza~io 

nesse conjunto de regras e normas como elemento 

::1postando 

indispensável 

tanto para a empresa quanto para as rotinas diárias do 

funcionalismo. 

O funcionalismo nio se furtou em indicar o 

administrador como um profissional excessivamente preso às 

ao passo que o administrador tamb~m nlo se furtou em 

qualificar o apatato de normas da empresa como absolutamente 

indispensável para a organiza~lo das tarefas diárias. 

Nesse sentido, está provada a nossa hipótese 

de que o gerente do BS ~ um profissional excessivamente preso 

(dependente) às regras e voltado para o controle das atividades

meio (rotinas diárias). 
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13.2 - Postura da Administrador em Relat;ão à Participat;ão 
das Funcionárias nas Questões AdMinistrati-,,'as da 
Agênc i a e quan ta à Democ r a ti zat; ão da s Re I at;ões de 
Traba Iha 

Perguntamos ao grupamento de funcionários nio-

administradores se os gerentEs dE sua aggncia tim promovido e 

estimulado ::\ participa~io do funcionalismo n~.s questões 

administrativas da aggncia (participaçio nas dEcisões, liberdade 

de opiniio, aproveitamento de idéias, soluçio de problemas em 

grupo). A resposta mais comum (56X), foi a inexistªncia de apoio 

e estimulo i participaçio o que qualifica o administrador de 

agência do BB, na sua maioria, como um gerente com tendência 

autocrata. Veja o gráfico: 

GRÁFICO 8 

·POSTURA DO ADMINISTRADOR COM RELACAo 
" - , 

AO APOIO E ESTIMULO A PARTICIPACAQ D08 fUNClONARI08 - -NAS QUESTOES ADMINISTRATI\M8 DA AGENCIA - , -
eOPINIAO DO GRUPAMENTO DE FUNCIONARI08 NAQ-ADMINISTRADORES) 

I 

ESTIMULO INEXISTENTE 
66, 

I 

GRANDE ESTIMULO 
17 .. 

I I 

ESTIMULO RAZOAVEL 
27 .. 

CONSTATAÇÃO: 
MAIS DA METADE DOS ADMINISTRADORES DE AGÊNCIA DO aa 
NÃO APOIA E tEM E8TIMULA A PARnCI~ D08 FUNCIONÁRIOS 
NAS OUESTOES ADMINISTRA TI.,. DA AGÊNCIA 
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Para nos certificarmos perguntamos, também, ao 

grupamento de funcionários se as rela~5es de trabalho de sua 

agência podem ser classificadas como democráticas (diálogo franco 

e aberto, busca de consenso, estimulo i participa~ão). 90X dos 

funcionários não-administradores afirmaram que as rela~5es de 

trabalho de suas agências nio são predominantemente democr'ticas. 

Apenas 10X disseram que as relaç5es são totalmente democráticas. 

o gl-áfico abaixo retrata a visão 

funcion'rios não-administradores acerca deste problema: 

GRÁFICO 9 

DEMOCRATIZAcAO DAS RELAçõES DE TRABALHO NA AGÊNCIA 
- , -

(OPINIAO DO GRUPAMENTO DE FUNCIONARI08 NAO-ADMINI8TRADORES) 

RELAÇÕE8 

PReDOMINANTeMeNTe 

NAo-DEMOCRÁTleM 
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Pedimos, ainda, para os 90X dos funcionários 

as de trabalho não são 

predominantemente democráticas para identificarem os motivos que 

levam as relações de trabalho nessa direção. As principais 

respostas foram as seguintes: 

MOTIVOS 

ig) ausência de um clima de negociação 
e participação permanente 

2g) falta de orientação específica (trei
namento) pl o corpo de funcionários 

3g) chefias autoritirias 

4g) desinteresse das chefias pelo assunto 

5g) desinteresse dos funcionirios pelo assunto 

6g) estrutura hierirquica muito rígida 

PORCEIjTAGEM DE 
OCORRENCIA 

60X 

48% 

4i% 

39% 

33% 

27% 

ob"5: 0"5 número"5 indicam a porcentagem de funcionário"5 que citaram 
(a"5"5inalaram,1 o determinado motivo. O funcionário podi.3 e"5colher 
um ou ma i"5 mot i VO"5 pa r a Jus t i f i c a r a "5ua re"5pO"5 ta. 

Vejamos ago\-a a opinião do Grupamento de 

Ad.inistradores sobre o assunto: 

Perguntamos aos administradores qual a sua 

opinião acerca da participação do funcionalismo da agência nas 

questões administrativas da dependência (participa<;:ão nas 

decisões, na solução dos problemas do grupo, aproveitamento de 

idéias). Os gerentes foram enfáticos em afirmar (89X da amostra) 

que é muito illlportante a pa\-tl.cl.pação dos funcioná,-ios da agência 

nas questões administrativas da dependência. O gráfico abaixo 

mostra a opinião dos gerentes: 
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GRÁFICO la 

IMPORTÂNCIA DA PARTICIPACÃO DO FUNCIONALISMO 
NAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA AGÊNCIA 

(OPINIÃO DO GRUPAMENTO DE ADMINISTRADORES) 
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Com relal;ão à deMocratizal;$o das rela.;ães da 

t raba lho os geren t es a fi 1- mam que no SI2U ent ender a democ1-at ização 

é: 

PRINCIPAIS RESPOSTAS CITADAS 

te) uma necessidade imperiosa 

2e) muito importante para a empresa 

3e) algo a ser conquistado paulatinamente 

PORCE~TAGEM DE 
OCORRENC IAS 00 

65% 

63% 

42% 

abs: os 
citaraM 

ndmeros indicaM a porcentageM de adMinistradores '-7ae 
deterMinadas respostas. (] adMinistrador podia f="::;colhe,'-

ama oa Mais razões para a MeSMa qaestito. 

CONCLUSOES CRÍTICAS 

. 
E patente a contradiçio entre as opini5es dos 

dois grupamento. Qual seria a razão desse paradoxo T Em primeiro 

lugar isso vem demonstrar o atrasado estégio de relacionamento 

entre esses dois segmentos da organizal;ão. Fica evidenciado, 

também, a falta de diélogo. Os administradores encaram a 

participal;io do funcionalismo nas quest5es administrativas da 

agência e a democratização das relaç5es do trabalho como 

elementos fundamentais para o sucesso da organização, ao passo 

que os funcionérios nio-administradores encaram os gerentes, na 

sua maioria, como autocratas. O administrador parece ter somente 

i:l. "boa intenção", mas não age ou não sabe como agi1- pa1-a 

efetivamente promover esses fatores tão fundamentais 

qualquer empresa nos dias de hoje. 

Esse pa1-adoxo foi, de uma ce1-ta 

explicado no Capitulo 1, item 1.3.c, quando nos referimos ao 

aatorit,"~rismo organizacional no BB como 
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coletivizado. Os próprios funcionirios quando mencionam os 

motivos que levam os grupamentos a se relacionarem de forma n~o-

democrática identificam questões 21.mplas a 

coletivizao;:~o do fenômeno "::wtoritarismo". 

Par;:!. os funcionários nlo há clima de 

negociao;:lo permanente entre as partes (falta de diilogo), nlo há 

tl-einamento específico para o ( fa I ta de 

conscientização), as chefias são culturalmente autoritirias, 

muitos (chefias funcionários) t '" es_ao des int e\-essados pelo 

assunto (talvez pelo fato de já estarem c on fo\- mad os ou 

su~erconformados com o problema) e, por ~ltimo, classificam a 

estrutura hierirquica como sendo muito rígida. Todas essas 

indicações nos mostram que o au.taritarisma administrativa no BB é 

algo profundamente irraigado e culturalmente fortalecido. 

Por ser um fenômeno coletivo est;:l,l" 

disseminado pela organizaçlo o gerente não deve ser encarado como 

ponto de referfncia para esta disfunção o\-gan izac iona 1 . 

De certo, ele nlo é o ~nico responsável. Entretanto, na pritica, 

ele passa a ser acusado pelas sequelas que o autoritarismo 

provoca nas agfncias. 

Nlo obstante, pelo poder que o administrador 

detem dentro da agfncia, ele, com certeza, é peça fundamental na 

cadeia do autoritarismo. Nesse sentido, o Banco poderia começar 

um trabalho de conscientização desse problema a partir das 

gerências que então trabalhariam como pÓlos-disseminadores de uma 

nova forma de relacionamento. De qualquer forma, 
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hierárquica abaixo do gerente aprendeu, também, a obedecer e agir 

em bases autoritirias, o que irá requerer um trabalho intenso e 

exaustivo do administrador nesse sentido. E evidente, por outro 

lado, que estrategicamente n!o adianta treinar (conscientizar) o 

funcionalismo como um todo, se as peças chaves (os 

administradores) n!o estiverem prévia plenamente 

conscientizados e convencidos dos males que o autoritarismo traz 

para a organiza~io 

o que nos interessava mostrar é que os 

gerentes do BB (na sua maioria) slo profissionais autocráticos, 

que nlo procuram o diálogo e que nio estimulam a participa~io do 

funcionalismo nas questões administrativas das agincias. 

Na página seguinte apresentamos um painel que 

lista as sequelas administrativas e funcionais provocadas por um 

modelo de administra~io autocrático dentro de uma empresa. A 

idéia é mostrar de forma sistimica as relações existentes entre 

as várias disfunções organizacionais, originárias de um modelo 

autocritico de gerenciar neg6cios, que culminam no insucesso 

empresarial. 
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Figura 1 
Organização autocrática: desencadeamertto das disfunções organizacionais "possíveis" em um ambiente de trabalho autocrático 
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Autoritarismo Fante: CARBONE, Pedra P. "Fenômenos Ligados ao 
Organizacional: a visao crítica de Guerreiro 
organiza~ão autocrática". Revista de Administra..;áJa 
Fanda..;áJa Getdlia Vargas (RJ,I, na 3, iul/set-i99L p.99. 

153 

Ramos 
Pdblica 

sabre 
(RAP) , 



13.3 - A Postura da Administrador em ReJa~ão à Hudan~a 

Os de agência estão 

verdadeiramente engajados ao processo de mudan,as que o BB vem 

implementando (NHOA-Novo modelo organizacional para as agências, 

NOVO ROSTO DO BB, 

Atendimento) 7' 

PPHA-Programa Permanente de Helhoria do 

Essa é uma questão muito delicada para a 

O engajamento dos administradores das agências no 

processo de mudan,as comandado pela Dire,ão Geral é fator 

fundamental a da organiza,ão. 

Independentemente da postura crítica que possa assumir 

administrador em rela,io a esse processo, ou algum programa em 

a postu\-a de engaJamentD tDtal é indispensável (~ 

imprescindível para a organiza,ão. 

agência, 

O administrador é ponto de referência da 

é o exemplo de conduta administrativa. Se dele nio se 

observa uma postura de engajamento junto aos programas do Banco, 

como se poderá exigir dos funcionários qualquer tipo de mudan,a 

compo\-t ament a I . Os administradores devem deixar transparecer 

engajamento total, mesmo que esse engajamento seja circunstancial 

e critico (uma postura critica construtiva dos administradores 56 

podem engrandecer os programas de mudan,a do BB). 

Temos que reconhecer que, em tese, e'=,>ses 

programas de mudan,a procuram alcan,ar objetivos saudáveis como: 

a) o achatamento da pirimide hierárquica através do Programa 

NHOA; b) o alcance de uma nova postura negociaI e um melhor 
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relacionamento junto a clientela por parte do funcionalismo 

através do Programa PPMA; e c) a busca de uma 

comportamental efetiva dos funcionários, tendo em vista o novo 

cenário político/econômico, através do Programa Novo Rosto do BB. 

Sabemos, entretanto, que existem problemas e 

distorções nos programas de mudan~a do BB, mas essas distor,ões 

nio invalidam por completo os programas, pois sio erros de 

percurso que só poderio ser sanados com base numa postura de 

engajamento critico do funcionalismo. De outro lado, temos que 

reconhecer que numa organiza~io tradicionalmente est~vel como' o 

BB. mudan,as radicais soam como algo inaceit~vel para boa parte 

dos funcionários, principalmente daqueles que podem, a partir 

delas, perder poder de fato. 

Independentemente dos problemas culturais, 

organizacionais e gerenciais das organiza,ões, a verdade 
, 
e que 

aquelas empresas que nio conseguirem o comprometimento do corpo 

gerencial naqueles processos de mudan,a (reformas) vitais à sua 

sobrevivência, estario fadadas ao insucesso empresarial. 

Seri esse o caso do BB 7 Vejamos a opiniio do 

funcionalismo da Casa. Perguntamos ao funcionário nio-

administrador como ele percebe o posicionamento dos 

administradores de sua agência com rela,io ao processo de 

mudan,as que o BB vem implementando (NMOA, NOVO ROSTO DO BB, 

PPMA). As respostas foram as seguintes: 
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POSTURA DO ADMINISTRADOR COM RELAC~O À MUDANCA PORCENTAGEM 
(X) 

1) - ENGAJAMENTO TOTAL 
( incentivadores e pro.otores do processo) 2SX 

2) - ENGAJAMENTO PARCIAL 
(pouco incentivo e pouca pro.o~ão ao processo) 37X 

3) - POSTURA DE NEUTRALIDADE 
( nem incentivam e nem promove. o processo) 2SX 

, 
4) - POSTURA CONTRARIA AO PROCESSO DE MUDANCAS 7X 

sr - OUTRAS RESPOSTAS/N~O RESPONDERAM 6X 

TOTAL ................................................. . 100X 

O resultado dessa pesquisa é, de fato, uma 

sUl-presa. Muito embora fosse esperado razoável índice de 

desengajamento, fruto do sentimento de aversão i mudan,a presente 

em organiza,5es autocráticas e burocráticas, não imaginávamos que 

esse índice estivesse na casa dos 69X (somatório dos itens 2) 3 

e 4), tendo em vista, principalmente, a postura tradicional de 

"obediência" dos administl-adol-es i Dit-e,ão Geral da empl-esa. 

Do ponto de vista da organiza,ão a ~nica 

postlll-a adequada sel-ia o "engaJamento total" do administl-::;\.dol-. O 

".~ngaJament"o parcial" (pouco incentivo e pouca pl-omot;ão ao 

processo) não convence ninguém, sendo portanto indesejado e as 

post,-u-as de "neatr .. =f.:lid .. ~:de" e "contr~:iri~~" ao pl-ocesso de mudant;as, 

definitivamente não interessam em absoluto ao Banco do Brasil 

156 



Quando somamos estas três posturas encontramos 

Esse indice de 69X de gerentes qUE nio estio totalmentE 

engajados. Um verdadeiro desastre para a organiza,io! VEja o 

9 l-:á f i c o ;c4.b ::<. i ><0 : 

GRÁFICO 11 

POSTURA DO ADMINISTRADOR EM RELACÃO 
N:) PROCESSO DE MUDANCAS DO SS 
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, 
E inimaginével pensar que uma organização do 

porte e da importância do BB detenha no comando de suas agências, 

um contingente de gerentes que, na sua maioria absoluta (mais de 

2/3), estão: neutl-os (257.), contl-a (77.) ou simplesmente pouco 

engajados (377.) no processo de mudanças da organiza,ão, processo 

esse vital para a sobrevivência da empresa. 

Esses dados comprovam a nossa hipótese que 

grande parte dos gerentes das agências do BB t em a vel- são 
, 
:3. 

mudança, e portanto, não esté disposta a apoiar integralmente os 

programas de mudança da empresa, mesmo que esses programas sejam 

imprescindiveis à sobrevivência do BB. 

Vejamos agora, a opinião dos administradores 

acerca desses programas de mudan,a que a Direção Geral do BB vem 

tentando implantar nas agências: 

Na visão dos administradores de agência o 

processo de mudan,as (NHOA, NOVO ROSTO DO BB, PPHA) ao qual o BB 

está sendo submetido é: 

PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS 
CITADOS 

1) muito importante 

2) OPO\-t uno 

" 
77" 

54" 

PRINCIPAIS PONTOS NEGATIVOS X 
CITADOS 

1) mal conduzido 5870 

2) falho 4570 

obs: os nÚmê'l""OS indicam as' porct:.~ntagem d.o:::' administradores qae 
citaram (assinalaram,1 o determinado ponto positi ... ,o ou negativo no 
ql.lt:.'stú:m.:irio. O administr:~dor podia assinalar quantos pontos 
positivos e negativQs deseJasse. 
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Analisando os principais pontos positivos e 

negativos citados pelos administradores observamos um equilíbrio 

nas respostas. No geral, para cada 10 pontos positivos indicados, 

temos 9 pontos negativos assinalados. Isso, com 

demonstra um descontentamento do corpo de administradores com o 

processo de mudan~as . 

. 
E in t el"eSsant e ob SEI" va I" e COmpal"ar as 

respostas dos gerentes. Ao passo que consideram o processo de 

mudan~as do BB muito imPQrt.~nte e oportuno, qualificam-no como 

ma I conduzido e fa lho. A partir destas criticas percebe-se' o 

porquê da postura de desengajamento dos administradorEs do 

processo dE mudanças do BS. 

Como nio concordam com a condu~io E com o 

conte~do das mudanças preferem, na sua maioria, adot aI" uma 

postura de distanciamento, rapidamente decifrada pelo grupamento 

dE funcionários nio-administradores, que fica, em contrapartida, 

numa posiçio delicada. Como o funcionário deve, a partir daí, 

agir 7 O funcionário deve acompanhar a postura do administrador 

de sua agência a quem deve "obediência" administl"ativa ou à 

postura indicada PEla Dire,io GEral, tendo Em vista os programas 

SE Ele agir contra o administrador pode 

colocar Em risco a sua carreira; se ele agir contra a empresa 

coloca em risco a sua agência e, de uma forma global, a pr6pria 

Ol"gan iz::\,io. 
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A aversão à IIwdança é, sem düvida, um p rob h'ma 

gravíssimo que o Banco do Brasil precisa equacionar, sob o risco 

de colocar por terra todos os esfor,os de mudan~a e renova~~o da 

emp 1- esa . 

13.4 o Administrador do 88 Frente às 

Gerenciais 

In formações 

Defendemos durante o nosso trabalho duas 

hipóteses relacionadas com as informa~aes gerenciais: a primeira 

de que o gerente de agência do BB poderia estar se tornando um 

profissional desinformado (ou subinformado) devido a prática de 

um processo decisório e administrativo fechado e excessivamente 

centralizado. Esse pl-oced iment o gel-encial podeI- ia est aI-

distanciando os funcionários da gerência, provocando ausência de 

(eedback e consequentemente perda de infOl-ma,ões pl-eciosas para 

os gel-entes. 

A segunda hip6tese está relacionada ao atraso 

ou insuficiência tecnol6gica do processo de informatiza~~o do BB. 

Na medida que se observa que o processo de informatiza,~o das 

agências do Banco pelo Pais é lento e pouco confiável (as 

agências informatizadas que estão opel-ando em "on-!!:Ine" 

apresentam constantes quedas do sistema que atrapalham 

sobremaneira as rotinas do Banco), podemos prever um gerente fora 

de "tillling", sempre às voltas com dificuldades informacionais 

(devido a ausência ou queda do sistema) , excessivamente 

dependente de outros recursos como o telefone, telex, instru,5es, 

controles e, portanto, sobrecarregado. 
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Para a nossa surpresa, a primeira hipótese nio 

foi totalmente confirmada. Perguntamos aos funcionários nio-

administradores se eles consideravam os gerentes de suas agências 

profissionais bem informados para o exercício de suas funções. A 

\-esposta foi subdividida em t\-ês itens: CONHEClf1ENTO SOBRE .4 
~ 

.46ENCI.4 (informar;ões fO\-necidas pelos funcionários aos gerentes)j 

CONHECII1ENTO SOBRE .4 Ef1'PRESl~ (in formações fo\-nec idas pel a Di rer; io 

Geral, CEDIPs, CESECs e SUPERs)j e CONHECII1ENTO SOBRE O f1ERC.4DO 

(informações recebidas dos órgios da empresa e/ou colhidas por 

iniciativa própria dos administradores junto aos meios de 

comunicação, concorrentes, outras organizar;ões e pessoas em 

geral). Veja as respostas no gráfico abaixo: 

GRÁFICO 12 
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Na opiniio dos funcionários a maioria dos 

conhecem ( 56Y. ) , ou seja, 

demonstram conhecer as instru,ões e travam um bom relacionamento 

com os outros 6rgãos do Banco dos quais recebem informações. 

Com relação à própria agência e ao mercado, 

podemos que, na opiniio dos funcionários nio-

admin ist radol"E::s, 

in fonnados . 

os gerentes sio profissionais razoavelmente 

Nos três casos, observa-se uma tendência clara 

nas respostas mostrando que a maioria dos gerentes não é um 

pl-ofissiona I mal informado, e na verdade é isso o que 

aparentemente interessa. Nio obstante, devemos ter cuidado com 

essa análise superficial porque se invertermos o raciocínio e 

somal-mos as pOl-centagens dos mal informados e razoavelmente 

in for.'11ados, encont raremos nos itens "mel-cado" e "agênc ia" 60Y. de 

gel-entes que não estio bem informados. Devemos l-essaltal-, 

ainda, que no item "conhecimento sobre o mercado" , o 

funcionalismo foi mais rigoroso na avaliaçio do gerente, nos 

levando a crer que o administrador tenha maiores dificuldades 

para tratar as informações do meio-ambiente. 

Seria conveniente, nesse sentido, o Banco 

reciclar e motivar os gerentes de agência fornecendo informações 

sobre a concorrência local e ambiência do mercado financeiro, 

afim de que ele se atualize sobre as possibilidades 

potencialidades do mercado bancário que deve explorar. 
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Esse conjunto de observações nos levam a crer 

que os canais de informaçio da empresa nio estio tio obstruídos 

quanto imagin'vamos. De qualquer forma, os resultados poderiam 

sel- melhOl-es, pl-incip;.;l.lmente nos itens "conhecimento sobre o 

mercado" e "conhecimento sob r·-=: a agénc ia". 

A auto-avaliaçio do de 

administradores sobre a qualidade e quantidade de informações que 

recebe, nos mostra que os gerentes se consideram profissionais ~s 

voltas com uma satisfatória quantidade e boa qualidade de 

informações e, portanto, bem informados. Veja os gr~ficos: 

GRÁFICO 13 
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GRÁFICO 14 
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Duas observa,Ses devem ser destacadas com base 

nesses dados: 

ia) grande parte do corpo gerencial <70X) esti absolutamente 

segura que a qualidade das informa,5es da agência que recebe ~ 

muito boa. Isso não coincide totalmente com a visão dos 

funcionários nio-administradores que assinalaram que apenas 39X 

dos gerentes sio bem informados sobre a agência; isso denota que 

a percep,io dos gerentes é diferente da percepção de seus 

comandados e indica falta de diálogo. 

2a) os gerentes parecem reclamar da quantidade 

informaç5es que recebem/possuem sobre o mercado. Apenas 23% deles 

acreditam que a quantidade é grande. Isso confirma a nossa visão 

de que o gerente precisa ser urgentemente treinado para saber 

buscar e lidar com informa~5es sobre o mercado (ambiência) no 

qual atua. Por mais que a empresa se esforce fornecendo 

informa,5es sobre o mercado ao administrador elas sempre serio 

insuficientes. Cabe ao gerente buscar as 

complementares através de especula,io junto i concorrência e ~ 

constante leitura de material especializado à disposi,ão nas 

bancas, lojas especializadas, bibliotecas de grandes 

universidades e outras institui~5es. 

Quando o gerente identifica que a quantidade 

de informa,aes sobre o mercado é insatisfat6ria ele esti, de uma 

certa forma, reconhecendo a sua pr6pria passividade de nio se 

atirar a cata de informa,5es complementares. 
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A 2a hip6tese relacionada ao fato de que o 

estal-ia se tornando um pl-ofissional fO\-a de "timing", 

sempre às voltas com dificuldades informacionais, devido a 

ausincia ou insuficiincia do sistema de informatizaçio (on-/yne) 

do Banco, parece aceitável tanto na opiniio dos funcionirios 

quanto na visio dos administradores. 

Os dois segmentos classificaram o sistema de 

informatiza,io do BB como predominantemente ruim. Veja o grifico 

que compara a visio dos dois grupamentos: 

GRÁFICO 16 
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13.5 - A Autonomia Gerencial do Ad.inistrador de Agência do SS 

A ~ltima hipótese a ser testada na pesquisa 

diz n:.'sp(~ito a qll.estão da autono.ia gerencial. 

P;:l.l- t i mos do p n~ssupost o de que 

multiplicidade de orientat;ões fOI-mais ("bu.rocr:~ti'5,"o") pl-esente 

no BB vem dificultando o trabalho dos funcionârios. irritando os 

clientes. aumentando o volume de servit;os das agências e tirando 

parte significativa da autonomia gerencial dos administradores. 

Sem possibilidade de reclamar, o funcionalismo 

passa a adotar uma postura de passividade e desmotivat;ão diante 

dos problemas. O gerente. por seu turno, fica sem f8lego para 

ti-aba I hal- . 

gel-encial. 

sistema. 

A burocracia tira-lhe grande parte de sua autonomia 

obrigando-o a atuar mais como um controlador do 

Precisávamos. assim, conhecer a opiniio do 

funcionalismo a respeito da quantidade de autonomia gerencial 

disponível para os administradores de agência do BB. Dessa forma, 

perguntamos ao grupamento de funcionârios nio-administradores 

qu~.l a sua opinião sobre a autonomia gel-encial dos 

administradores de suas aglncias, nos aspectos: a) negociaI; b) 

ado~ão de pollt icas e reformas internas i c) concessito de pro",o~ito 

e benefícios aos func ionár ios j e d ,. desenvolvimento de programas 

de treinamento interno na agência. 

Veja as repostas no gráfico abaixo: 
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GRÃFICO 17 
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Analisando os 4 itens em conjunto. chegamos a 

conclusâo que, na opiniâo dos funcionários nâo-administradores, 

05 gerentes possuem predominantemente (4iX da amostra) pouca 

autonomia gerencial. Veja o gráfico das médias: 
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GRÁFICO 18 
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Estudando os itens separadamente, com base na 

tendência principal, observamos que os funcionérios acreditam que 

os gel-entes têm muito pouca autonomia pal-a concedel- Pl-OmOt;Ões e 

beneficios a funcionérios, têm pouca autonomia para iniciar um 

programa de treinamento interno junto aos funcionérios da agência 

e têm r.:fzoável autonomia pal-a adotar poI it icas e fazel- l-efol-mas 

intel"llas. A distl-ibuit;ão das l-espostas no item ::wtonomia par·~ 

efetuar negdcios também demonstra clara tendência para o 

razoável, muito embol-a, seja o item onde os func ion<:l.l" i os 

acreditam que o gerente est' melhor servido em termos de 

autonomia gerencial. 37X dos funcionérios afirmaram que o gerente 

tem maita autonomia pal-a efetU<:l.l- negócios contl-a 31X P<:l.l"Cl. adot<:l.l-
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políticas e reformas internas, 24% para iniciar programa de 

tl-einamento intel-no e apenas 18% tem muita autonomia 

conceder promo,aes e benefícios aos funcionários. 

Quando analisamos a opinião (autocrítica) dos 

ad m i n i s t 1- ad Cq- es ::\cerca da própr·ia é'.ut onomia ger·encial, 

verificamos que existe, de certa forma, muita coisa em comum com 

a opinião dos funcion'rios nio-administradores. Veja as respostas 

dos administradores no gráfico abaixo e depois compare com as 

respostas dos funcionários nio-administradores no Gr'fico nc 17: 

GRÁFICO 19 

AUTONOMIA GERENCIAL 
AUTOCRfTICA DOS ADMINISTRADORES 

80r-----------------------------------------------~ 
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A primeira constata,io é verificar que a 

opini~o dos funcionários nio-administradores é muito parecida com 

a opini~o dos administradores. acerca da autonomia gerencial para 

conceder promo,Ses e beneficios aos funcionários. Nos dois casos 

há consenso que Existe pouca autonomia nesse sentido. A diferen,a 

fica por conta da ênfase. Os administradores s~o mais enfáticos 

do que os funcionários. 72X dos gerentes alegam nio 

praticamente este tipo de autonomia ao passo que o indice dos 

funcionários fica na casa dos 58X. 

Out l-a coincidência foi verificar que <:to 

autocritica dos gerentes quanto a sua própria autonomia para 

adotar politicas e fazer reformas internas é muito próxima da 

visio doS funcionários. Os percentuais sio muito parecidos. 

A terceira e ~ltima coincidência diz respeito 

à autonomia para efetuar negócios. Nos dois casos, também, existe 

concordincia que nesse item o administrador detem uma quantidade 

plenamente satisfatória de autonomia. 

A diferen,a fica por conta do item autonomia 

para iniciar um programa de treinamento interna Junto ·':WS" 

func ionár ias da agência. Para a maioria dos gerentes existe 

autonomia nesse sentido, ao passo que para o funcionário essa 

autonomia é bem pequena. 

Essa discrepincia pode ser p el" fe i t :;l.me:·n te 

explicada. Se o funcionário nio-administrador alega que o gerente 

nlo tem autonomia (ou tem muito pouca autonomia) para iniciar um 

programa de treinamento interno na agência. é POl- que esses 
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treinamentos de fato nlo estio acontecendo. Se eles não estão 

Ocol-l-endo e os gel-entes "em vel-dade" possuem a citada autonomia, 

de duas uma: ou o gerente pensa que tem autonomia e na verdade 

não tem, dado as possíveis dificuldades práticas e logísticas 

impostas pela Dire~io Geral da empresa, ou o gerente do BB é um 

pl-ofissional passivo e desinteressado das necessidades de 

treinamento dos seus funcionários, preferindo transferir as suas 

responsabilidades ao organismo central (Centros de Forma~ão do 

BB) que sobrecarregado obviamente não dará conta de treinar 

adequadamente e com a agilidade necessiria o imenso contingente 

de servidores da Casa. 

CONCLUS~O 

Como a distribui~ão de fr€quincia da questão 

autonomia no questionirio dos administradores possui 

tendincia para a mjdia (veja o gráfico abaixo), indicando que, de 

fato, a sua autonomia gerencial não é plena, aliado ao fato de 

que na visão dos funcionários não-administradores a maioria dos 

gerentes tem pouca autonomia gerencial, somos levados a aceitar a 

hipót€se de 

quantidade 

que o gerente do BB é um 

insuficiente de allt onomia 

pl-ofissional 

gel-enc ia I 

gerenciamento das atividades bancárias de sua agincia. 

que detem 

pal-a o 

Abaixo, 

apresentamos o grifico que compara a visão dos dois grupamentos 

pesquisados: 
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GRÃFrco 20 

AUTONOMIA GERENCIAL - -COMPARACAO DA AUTONOMIA GERENCIAL NA OPINIAC) DOS DOIS 
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13.6 Ambiente de Trabalho, Produtividade e Capacidade 
para Negocia,.ão. 

irnpol-t <:l.nt €S questões 

colocadas ao funcionalismo. Muito embora elas não estivessem 

diretamente relacionadas com as hip6teses formuladas, est <:l.v~.rn 

de forma indil-etCl.: a) a qualidade da ambiente d,:.~ tr~=l.ba!ha d ... ~ 

:~gênc ia i b) a pradut ividade da ,~gênc ia; e c) 

admini'5tr ... ~dore'5 .'10'5 negácia'5 da mercado bancária; 

Algumas sUl-presas intel-essantes 

observadas. Analis~mos os itens separadamente: 

" 1 AMBIENTE DE TRABALHO NA AGENCIA (re 1 ac ionament o do 

grupo, solu,io de conflitos, espírito de equipe) 

Perguntamos aos dois grupamentos pesquisados 

como eles encaram o ambiente de trabalho na agincia. Veja os 

resultados nos grificos abaixo e compare as respostas dos dois 

9 1- UP amen tos: 
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GRÁFICO 21 

-QUALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO NA AGENCIA 
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Os n~m€ros demonstram que a grande maioria dos 

gerentes está plenamente satisfeita com o ambiente de trabalho 

das agências. Isso jâ nio acontece com os funcionârios nlo-

Enquanto 2/3 dos gerentes total 

satisfa!;ão com o ambiente de trabalho, apenas 1/4 dos 

funcionârios nio-administradores faz o mesmo. Isso demonstra em 

primeiro lugar que não estâ havendo sintonia entre os dois 

grupamentos, o que denota falta de diâlogo. Em segundo lugar pode 

estar havendo falta de eSfOf!;Q de parte do grupamento de 

administl-adol-es no sentido de "bem" intel-pl-etal- as necessidades e 

ansiedades do grupo de trabalho do qual faz parte, 

dire,io da solu!;io dos problemas e conflitos que podem estar 

prejudicando o ambiente de trabalho da agência. 
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... 
2 - PRODUTIVIDADE DA AGENCIA 

Veja agora a opiniâo dos dois grupamentos 

aCErca da produtividade das agências: 

GRÁFICO 22 

PRODUTIVIDADE DA AGÊNCIA 
COIIMRACio IM OPI .. " DOe DOI8 GRUMIlENTOI PE8QU18AD08 

GRUMIIENTO DE ADlllNI'TRAD()RE8 GRU .... ENTO DE FUNClONARIOt 

NÃO-ADIIINltTIlADOR&. 

RAZOÁVEL 
58~ 

, 
RAZOAVEL 

PEQUENA46 ~ 
16 ~ 
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Nas duas distribui,aes de frequincia observa-

se uma tendência muito acentuada para a média, ou seja, uma 

produtividade apenas razoável. Somente 27X das agências, na 

opiniâo dos dois grupamentos, possui uma grande produtividade. 

Esse consenso demonstra que há €spa,o para o 

aumento da produtividade das agências. A maioria dos funcionários 

e administradores parecem insatisfeitos com esse atual nivel de 

produtividade. 

Com certeza, existem vários fatores 

atrapalhando o aumento da produtividade das agências no BB, tais 

como a insuficiência do sistema de 

a burocratiza,io excessiva das atividades, a presen,a de uma 

prática administrativa tradicionalista e autoritária, problemas 

esses que foram identificados e provados nessa pesquisa e que 

podem e devem ser solucionados pela organiza,io com a maior 

urgência possível. 

ft , 

3 - A ATUAC~O DOS AD"INISTRADORES DAS AGENCIAS NOS NEGOCIOS DO 
, 

MERCADO BANCARIO (capacidade de negociar, vender produtos, 

ganhar bons clientes, competir/superar a concorrincia) 

Veja o gráfico que compara a opiniio dos 

funcionários e a autocrítica dos administradores acerca da 

atua,io dos administradores das agências nos negócios do mercado 

bancário. 
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GRÁFICO 23 

ATUACÃo DOe ADMINleTPtADOPU!e DAe AGINCIAe 
NOS NEG6CIOS DO MERCADO BANCÁRIO 
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A an'lise dos dados nos revela que. no global. 

o adminisb-ado,- de agência não é um mau negociado,-. muito embora 

de sobra para o 

aprimoramento da capacidade negociaI dos gerentes. De qualquer 

forma. esses dados nos revela que a iniciativa da empresa em 

concede,- uma maio,- autonomia ao gel"E~nte no aspecto ne!ilaci~~ç.J.tQ 

(fato comprovado nesta pesquisa - vide gr'ficos no 17 e 19) 

surtiu o efeito desejado. ou seja. o gerente está aprendendo a 

negociar. Fica a sugestio para que a empresa aumente a autonomia 

do gerentes em outros campos de ação. 
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Voltando a questão da capacidade 

negocia,ão do administrador, é importante não perdermos de vista 

que apenas 1/3 dos gerentes, na opinião dos funcionários 

não-administradores, são considerados bons negociadores. Temos 

que admitir que esse é um percentual ainda muito baixo na medida 

que os gerentes de agência do BB deveriam ser exemplo de 

capacidade negociaI para os seus funcionários, Pl" inc ip~.l ment e 

nesse momento critico do mercado onde a competitividade, a 

concorrência e a recessão parecem cada vez maiores. 

Já a autocritica dos administradores parece 

desafinada em reIa~ão à percepção dos funcionários. 

consideram, predominant ement e, bons negoc iadol"es. 
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13. ,7 - Anã 1 i se de Tendências: estudo das médias 

Um dos indicativos possiveis para a análise de 

tendgncias na nossa pesquisa é a utiliza,io do somat6rio das 

médias das qUEstões. Esse procedimento nio substitui os testes 

estatisticos especificas como o teste de significincia de médias 

ou análise da varilncia. Entretanto, o somat6rio das médias, no 

nosso caso, PETmi te vizualizal- grandes tendências 

posteriormente podem passar por testes estatisticos determinados. 

a análise do somatório das 

médias das questões nos questionários dos grupamentos de 

administradores e nio-administradores pode nos fornecer elementos 

da opiniio específica de alguns segmentos desses 

grupamentos. Na vel-dade, pretendemos analisar diferen,as de 

opiniio que podem estar relacionadas: 

- ao sexo do respondente; 

- ao nivel de escolaridade do respondente; 

- , fun,io exercida na agência pelo respondente ( comissionado 
ou nio-comissionado); 

- , localiza,io da agência do respondente (capital ou interior); 

- ao tempo de Banco do respondente; 

- i idade do respondente. 

Veja um exemplo de como foi desenvolvida a 

análise de tendências com base no somat6rio das médias do 

grupamento de funcionários nio-administradores de acordo com o 

sexo: 
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, 
GRUPAMENTO DE FUNCIONARIOS N~O-ADHINISTRADORES 

, , 
VARIAVEIS MEDIAS OBSERVADAS NAS RESPOSTAS 

SEXO MASCULINO SEXO FEMININO 
-----------------------------------------------------------------

Questão 1 -
controle/burocracia 

Questão 2 

2.1 conhecimento agência 
2.2 - conhecimento empresa 
2.3 - conhecimento mercado 

Questão 3 

3.1 
3.2 -
3.3 -
3.4 -

autonomia 
autonomia 
autonomia 
autonomia 

Questão 4 

p/ negocial
p/ políticas 
p/ promo,.ões 
p/ treinar funcis 

aversão à mudan,.a 

Quest~o 5 

5.1 - qualidade do ambiente 
5.2 informatiza,.ão agência 
5.3 - produtividade 

Questão 6 
estímulo à participa,.ão 

Questão 7 
democratiza,.ão das rela,.ões 

Questão 8 
capacidade de negocia,.ão 

, , 
SOMATORIOS DAS MEDIAS 

2.4 

3.3 
3.6 
3.2 

3.2 
2.9 
2.4 
2.7 

2.9 

3.1 
2.7 
3.0 

2.5 

2.0 

3.0 

42.9 

2.3 

3.1 
3.5 
3.1 

3.1 
2.9 
2.4 
2.5 

2.7 

2.7 
2.6 
3.1 

2.3 

1.9 

3.1 

41.3 

Obs: Quanto mais bai,'("o ° sOllfátorio das médias obtido, mais 
rigoroso foi ° funcionalismo na avalia~ão dos gerentes, 
atribuindo-lhes "notas" mais bai, ... ·asi No caso dos questionários 
do grupamento de administradores, quanto mais bai,'("o o somatório 
das médias obtido, mais crítico foi o grupamento consigo 
mesmo, se auto-atribuindo "notas" mais bai, ... ·as. 
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Os resultados obtidos nos somat6rios das 

médias para o sexo masculino e feminino, apesar de estarem muita 

pr6ximos, indicam que as funcionárias slo um pouca mais rigorosas 

na avalia~lo dos seus gerentes da que as funcionários. Entretanto 

há necessidade de testar a hip6tese de que o sexo masculino é, de 

fato, menos rigoroso (produz uma avalia,lo mais favorável) com a 

administrador do que o sexo feminino. Testes estatísticas 

específicos (teste de significância de médias) podem verificar 

efetivamente se as médias do sexo masculino slo verdadeiramente 

maiores do que as médias do sexo feminino, ou se as diferen,as 

nlo sio estatisticamente significativas. 

Esse procedimento foi utilizado em todas as 

variáveis dos dois grupamentos pesquisados (veja no ANEXO 2 as 

variáveis analisadas e testadas). 

, 
13.7.1 - GRUPAMENTO DE FUNCIONARIOS N~O-ADMINISTRADORES 

O Tempo de Banco e a Id:Ef.de pal"eCem modificaI" 

a opiniio do funcionário em rela,io aos administradores de sua 

agência. 

Veja os gr'ficos das somat6rios das médias das 

variáveis TEMPO DE BANCO e IDADE: 
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GRÁFICO 24 

SOMATÓRIO DM NOTA8 ATRIIUIDAS A08 ADMINI8TRADORE8 
PEL08 FUNCIONMI08 NAo-ADMINI8TAADORE8 

DE ACORDO COM O TEMPO DE BANCO 
RIO DAS MEDIAS 

47 
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a7-. ............................ . 
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FAIXA8 DE TEMPO DE 88 (EM ANOS) 
o~--------------------------------------~ 
Obl: Quanto menor o lomatórlo menol f.voravelmente foi .vaUado 
o admlnlltrador 
(".ja oe ...... de hlpó ..... no ANEXO I) 

GRÁFICO 25 , 
8OMATORIO DAS NOTA8 ATAleUIDAS lD8 ADMINI8TRADORE8 

PEL08 FUNCIONÁRI08 NÃO-ADMINI8TAADOAE8 
DE ACORDO COM A FAX IA Ei~AIA 

, , 
OMATOAIO DAI MlDlAI 

47 

48 

43 

41 

38 

a7~ ............................ .. 
1'-11 1'-11 li-li 1'-41 41-1' 

FAIXAS DE IDADE 
o , 

Ob.: Quanto maior o lomatorlo m.'1 f.vor .... ,m.nt. foi .vallado 
o .dmlnl.trador 
(veja r.aultado. doa te.t •• d. hlpót'H' no ANEXO 2) 
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Análise da Variável TelflPo de Banco 
(Grupamento de funcionários não-ad.inistradores) 

Os funcionirios com pouco TEmpo dE Banco (0-4 

anos) p=3XECem "admil-al-" os :administradol-Es dE sua agência, pois 

pl-oduZEm a mais favorâvEl avalia~io das cinco faix<:'.s. 

Cu r i o~~ame:'n tE, a partir dos 5 anos dE banco a <3.v~.1 i ação 

abruptamente despenca, produzindo, comparativamentE, a mEnos 

favorâvEI dE todas as 5 faixas dE tEmpo dE banco Estudadas. A 

partir dE entio, a avalia,io mElhora com o aumento do tEmpo dE 

banco do funcionirio. 

VE1- i ficarmos a validade dEstas 

observa,SEs iniciais (possibilitada pelo somatório das médias), 

com rela,io ao Tempo de Banco, testamos as seguintes hipóteses 

estatísticas (vide tabela do ANEXO 2) em todas as 15 quest6es 

(variâveis) da pesquisa, ao nível de significancia de 0,1. 

TEMPO DE BANCO (TB) 

· . 19 TESTE H0: MEDIA TB 0-4 anos = MEDIA TB 5-8 anos 

· . H1: MEDIA TB 0-4 anos> MEDIA TB 5-8 anos 

· . 2g TESTE H0: MEDIA TB 5-8 anos = MEDIA TB 19-28 anos 

· . H1: MEDIA TB 5-8 anos ( MEDIA TB 19-28 anos 

· . 3g TESTE H0: MEDIA TB 9-14 anos = MEDIA TB 15-18 anos 

· . H1: MEDIA TB 9-14 anos < MEDIA TB 15-18 anos 

· . 4g TESTE H0: MEDIA TB 0-4 anos = MEDIA TB 19-28 anos 

· . H1: MEDIA TB 0-4 anos M MEDIA TB 19-28 anos 
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observados na 

Os resultados dos testes acima, que podem ser 

tabela do ANEXO 2, nos mostram que o Tempo de 

Banco pode interfirir na opinião do funcionirio. Ficou provado, 

por exemplo, que em quase 70X dos caso~ (variiveis) o Tempo de 

Banco entre 0-4 anos apresenta médias maiores que o Tempo de 

Banco entre 5-8 anos, ou seja, o funcion'rio com até 4 anos de BB 

faz, de fato, uma avalia,ão mais favorável do administrador do 

que o funcionário com Tempo de Banco entre 5 e 8 anos (dos 15 

testes efetuados, apenas 5 aceitaram a Hipótese H0 de igualdade 

entre ~.s médias. 10 testes rejeitaram H0 ao nível de 

significância de 10%). 

Podemos verificar, também, que o Tempo de 

Banco entre 5-8 anos apresenta médias menores do que o Tempo de 

Banco entre 19 e 28 anos em 54% dos casos analisados (8 testes 

rejeitaram H0 e 7 testes aceitaram a igualdade ao nível de 

significância de 10%). 

Entretanto, não ficou constatado 

estatísticamente diferenças entre os Tempos de Banco 9-14 e 15-

18 anos. A análise indicou que em 93% dos casos as médias desses 

intervalos são iguais, o que denota que esses dois estratos 

possuem opini5es semelhantes. 

Constatamos, ainda, que o primeiro intervalo 

(0-4 anos de Banco) possui em 87X dos casos (variáveis) as mesmas 

médias que o ~ltimo intervalo (19-28 anos de Banco), o que nos 

confirma que, no geral, as médias desses dois estratos são mesmo 

parecidas. Da mesma forma, isso denota que os intervalos extremos 
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possuem opiniões semelhantes na grande maioria das respostas, o 

que nio deixa de ser uma surpresa dado a enorme diferen,a de anos 

entre os intervalos. 

Os testes efetuados em rela~io ao TEMPO DE 

BANCO nos deixa claro três coisas: 

a) o funcionário no intervalo entre 5-8 anos de Banco é muito 
. 

severo na avaliaçio do seu administrador. E um intervalo critico, 

fruto de uma mudança radical de opiniio; 

b) a partir dos 9 anos de Banco o funcionário passa, 

progressivamente, a rever a sua postura critica e avaliar mais 

favoravelmente o administrador. Quanto maior o Tempo de Banco 

mais favorável a avalia~io; 

c) aos 19-28 anos de Banco o funcionário volta a avaliar o 

administrador da mesma forma que fazia quando no intervalo 0-4 

anos de Banco. 

Um possível motivo para esses r esu I t ~.dos 

esteja no fato que os funcionários novos de Banco (0-4 anos de 

Banco) conhecem pouco os administradores e a própria organiza,io 

nio tendo elementos para uma crítica mais contumaz. Aos 5-8 anos 

de Banco pal-ece ser um pel-íodo "chave" onde o funcionário 

"despel-ta" pal-a os pl-oblemas gel-enciais do Banco e passa a adotal-
. 

uma Postlll"a cl-ítica mais incisiva. E possível que ao se dar'em 

conta que as suas expectativas em relação ao de 

administradores e, também, em rela,io às suas próprias carreiras 

nio estejam se encaminhando como imaginavam ou esperavam, passam 

a criticar os administradores com maior tenacidade. Com o paSS<3.l" 
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dos anos. a vivência e a experiência acumuladas vlo tornando o 

fu.ncionário mais compreensivo para com as at it udes dos 

de su.a agência produzindo. dessa 

8valia,ôes mais favoráveis. 

Análise da Variável IDADE 
(Grupamento de Funcionários n~o-ad.inistradores) 

o gráfico da IDADE (gráfico 24) tem muita 

coisa em comum com o gráfico do TEMPO DE BANCO (gráfico 25). A 

faixa etária critica. que produz. comparativamente. a menos 

favorável avalia~lo do administrador. é 32-35 anos. Como a IDADE 

e o TEMPO DE BANCO no BB sio variáveis que apresentam forte 

correla,io. os motivos de uma serve para explicar a outra 

variável. 

Para verificarmos a validade das observa~ôes 

iniciais com rela,io i IDADE. testamos as seguintes hipóteses 

estatisticas para médias em todas as 15 quest5es (variáveis) da 

pesquisa. ao nivel de significincia de 0.1 (vide tabela ANEXO 2). 

, , 
1a TESTE H0: MEDIA IDADE 32-35 anos = MEDIA 43-56 anos 

, . 
H1: MEDIA IDADE 32-35 anos < MEDIA 43-56 anos 

, . 
2a TESTE H0: MEDIA IDADE 26-31 anos = MEDIA 32-35 anos 

· . H1: MEDIA IDADE 26-31 anos> MEDIA 32-35 anos 

· . 3a TESTE H0: MEDIA IDADE 26-31 anos = MEDIA 36-42 anos 

· . H1: MEDIA IDADE 26-31 anos> MEDIA 36-42 anos 
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, , 
4Q TESTE H0: MEDIA IDADE 18-25 anos = MEDIA 43-56 anos 

, , 
H1: MEDIA IDADE 18-25 anos < MEDIA 43-56 anos 

Os testes indicaram o seguinte: 

a) a idade entre 32-35 anos possui em 74% dos casos (vari'vEis) 

médias menores do que o intervalo Entre 43-56 anos <11 testes 

rejeitaram H0, e 4 testes aceitam H0, com alfa = 10%). Isso 

significa que, de fato, o funcionário no intervalo 32-35 anos 

critica mais o administrador do que o funcion'rio no intervalo 

43-56 anos. A IDADE entre 32-35 anos, em 60% dos casos possui 

médias menores do que o intervalo 26-31 anos 9 testes 

rejeitaram H0 e 6 testes aceitaram a igualdade, com alfa - 10%). 

Da mesma forma, isso mostra que na maioria das quest5es 

investigadas o funcionário no intervalo 32-35 anos é mais 

critico com o administrador do que no intervalo 26-31 anos; 

b) em quase 50% dos casos o intervalo 26-31 anos de Banco possui 

médias superiores do que o intervalo 36-42 anos (7 testes 

rejeitaram H0 e 8 testes aceitaram a igualdade, com alfa = 10%). 

Esses resultados nos mostram que da mesma 

forma que o TEMPO DE BANCO, a variável IDADE pode influir na 

opinilo do funcionário em rela~lo ao seu administrador. No 

global, os testes efetuados nos permite concluir o seguinte: 
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19) a faixa etária entre 32-35 anos de IDADE é bastante critica, 

onde o funcionário faz, comparativamente, 

favorável do administrador. E momento, também, de uma mudança 

radical de opiniio (veja o gráfico 24). A partir dos 36 anos o 

funcionalismo vai, gradativamente, produzindo avaliaç6es mais 

favoráveis dos administradores; 

20) a faixa etária 43-56 anos produz a mais favorável de todas 

as avalia,6es, o que confirma a nossa tese de que a vivência e a 

experiência de vida e de Banco torna o funcionário 

"comp\-eensivo" com os administ\-adores das agências. 
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Análise da Variável ESCOLARIDADE 
(Grupamento de funcionários n~o-administradores) 

I] níVEl de escolaridade parECE 

também. na avaliaçâo qUE o funcionário faz do seu administrador_ 

I..,JE-j<il_ D g-(Afico: 

GRÁFICO 26 

, 
- SOMATORIO DAS NOTAS ATRIBUIDAS AOS ADMINISTRADORES 

PILO' 'UNCIONARIOI NAO-ADMINIITRADORII 

DE ACORDO COM O NfVI!L DI! I!SCOLARIDADE 
MATORIO DAS MEDIAS 

44 

48 

42 

41 

40 

38 

1 I 2 ClRAU UNIVIRIITÁRIO 
, 

POI-ClRAD. 

o , 
Obl: quanto maior o aomatórlo mal. favoravelmente foi avaliado 
o admlnlltrador 

(veJ. o. t •• t •• d. hlpóte ••• no ANEXO 2) 



Para confirmar a hipótese de que o nível de 

escolaridade influi na opiniio do funcionário em rela~io ao seu 

administrador, testamos, ao nivel de significincia de 10%, a 

seguinte hipótese. 

. . . 
TESTE H0: MEDIA 20 GRAU = MEDIA UNIVERSITARIO 

. . . 
H1: MEDIA 20 GRAU> MEDIA UNIVERSITARIO 

Verificamos que em 60% dos casos (vari'veis) a 

escolaridade do 20 GRAU possui médias maiores do que o nível 

UNIVERSITARIO, o que nos indica que o nível de escolaridade 

influencia a opiniio do funcionário em diversos fatores 

pesquisados. 
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Aná I i-se da Var iáveI LOCALIZACI:(O DA AGENCIA 
(Grupamento de funcionários não-administradores) 

A localizaçâo da agência parece influenciar 

pouco a opinilo dos funcionários em rElaç~o aos gerentes. 

1,,1 e j ::,.1. o 9 l- A f i c C) : 

GFÁFrco 27 

, 
8OMATORIO DA8 NOTAS ATRIBUlDA8 Nl8 ADMINISTRADOR!S 

PELOS FUNCIONARI08 NAo-ADMINI8TRADORE8 
D! ACORDO COM A LOCALlZAoAO DA AGÊNCIA 

# • 

OMATORIO DAS MEDIAS 

46 

44 

48 

42 

41 

40 

CAPITAL INTERIOR 

LOCALlZAQÃo DA AGÊNCIA 
o , 

Obl: quanto menor o lomatorlo menol favoravelmente foi avaUado 
o admlnlltrador 

(veja o rMultado do tute d. hlpótel. no ANiXO 2) 
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, 
A primeira vista, os funcionirios da CAPITAL 

parecem ser mais exigentes do que os do interior na avaliaçio dos 

gerentes. Isso poderia ser explicado pela maior aproximação 

existente entre os gerentes e os funcionários das cidades do 

interior, levando assim a uma compreensio m~tua maior. 

Entretanto, os testes estatísticos nio confirmaram esse 

pressuposto. Testamos, ao nível de significincia de 10X, a 

hip6tese de que o INTERIOR possui médias maiores do que a 

CAPITAL. Os testes indicaram (vide tabelas ANEXO 2) que em 80% 

dos casos (vari'veis) as médias sio iguais. Em apenas 3 vari'veis 

(20X) o teste rejeitou a hip6tese de igualdade entre as médias. 

Dessa forma, não podemos afirmar que a localização da ag~ncia 

produza grandes diferenças de opinião entre os funcionirio em 

relação ao administrador. 
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Análise da Variável S E X O 
(Grupamento de funcionários nio-administradores) 

A variável sexo n~o apresentou deferenças 

significativas entre as médias. muito embora observe-se que as 

funcionárias sio um pouco mais rigorosas do que os homens na 

avaliaçio dos gerentes. Veja o gráfico: 

GlW'ICO 28 

, 
8OMATORIO DAS NOTA8 ATRIIUIDAS A08 ADMINI8TRADORE8 

PEL08 FUNCIONÁRI08 NÃO-ADMINI8TRADORE8 
DI! ACORDO COM O SI!XO 

OMAT6RIO DAS M~DIA8 

~& 

44 

., 
42 

41 

40 

MASCULINO FEMININO 

SEXO 
o~----------------------------------------------~ 

Oba: quanto maior o lomatcSrlo mall favorav.lmente foi avaliado 
o IChnlnlltr~r 

(veja o r •• ultado do te.te d. hlpcSt ••• no ANEXO I) 

1.95 



Nio obstante, procedemos ao teste abaixo, para 

verificar se, de fato, o sexo masculino avalia mais 

favoravelmente o administrador. 

, , 
TESTE H0: MEDIA SEXO MASCULINO = MEDIA SEXO FEMININO 

, 
H1: MEDIA SEXO MASCULINO) MEDIA SEXO FEMININO 

Os testes indicaram que em apenas 33% dos 

casos (33X das variiveis testadas) o sexo MASCULINO possui médias 

maiores do que o sexo FEMININO. Podemos afirmar, assim, que as 

difefen,as de opiniio entre os sexos sio pequenas, estando 

restrita a apenas 1/3 das questões analisadas. 
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13.7.2 - GRUPAMENTO DE ADMINISTRADORES 

Ao contrário do grupamento de funcionários 

nio-administradores, o grupamento de administradores apresentou 

uma homogeneidade de opiniio muito grande. 

Com base nos testes catalogados nas tabelas do 

ANEXO 2, podemos afirmar com seguran,a que: 

a) a IDADE do administrador nia interfere na sua autocritita 

(a~to-avalia,io). Nas tris baterias de testes efetados verificou-

se que, em 90% dos casos, as opiniões dos administradores sio 

iguais; 

~ 

b) a LOCALIZAÇAO DA AGENCIA do administrador nio interfere na 

sua auto-avalia,io. Em 87% dos casos analisados, as opini5es dos 

gerentes sio iguais (13 testes aceitaram H0, ou seja, as médias 

obtidas para os administradores lotados em agincias da CAPITAL 

sio iguais daquelas obtidas para os administradores lotados nas 

agincias do INTERIOR. Apenas 2 testes rejeitaram a igualdade); 

c) o SEXO, também, nio interfere na opiniio do administrador 

acerca de si próprio. Dos 15 testes efetuados 13 (87%) aceitaram 

a hipótese de que as opiniões do sexo masculino e feminino sio 

iguais. Em Apenas 2 testes confirmou-se que as médias do sexo 

masculino sio maiores que as do sexo feminino; 

197 



d) a ESCOLARIDADE interfere muito pouco na opinião do 

administrador sobre si próprio. Apenas 4 variáveis testadas (27X) 

rejeitaram H0, ao passo que 11 variáveis aceitaram H0, ou seja, 

em 73X das questões levantadas no questionário a ESCOLARIDADE nio 

interfere na opinião dos administradores; 

e) Dentre todas as variáveis estudadas, relacionadas aos dados 

pessoais dos administradores, o TEMPO DE BANCO foi aquela que 

apresentou uma pequena influincia na forma,ão de opiniio do 

gerente. Veja o gráfico do somat6rio das médias: 

GRÁFICO 29 

AUTOCRrTICA DOS ADMINISTRADORES 
DE ACORDO OOM O TEMPO DE BANOO 

SOMATÓRIO DAS MI!DlAS 

0"-15 18-21 22-28 27-34 
TEMPO DE aB 

o . 
Obl: Quanto maior o 10matc5rlo mall favorav.t foi a autoorrtloa 

do admlnlltrador 
(veja o. ,.aultado. do. te.t •• d. hlp6t •••• no ANEXO 2) 
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A faixa d€ TEMPO DE BANCO €ntr€ 16 € 21 anos 

produz, comparativam€nt€, a m€nos favoráv€l auto-avalia,io das 4 

faixas estudadas. D€ qualqu€r forma, not€ qU€ as dif€r€nças d€ 

pontuao;:ão são muito P€quenas, ind icando, ass im, ~.s 

autocriticas estão muito próximas. 

Para verificarmos s€, em v€rdad€, €xiste essa 

ligeira dif€r€n,a mostrada no gráfico 29, fiz€mos os seguint€s 

t€stes d€ significância d€ médias, nas 15 vC\xiáveis do 

qU€st ion~x io: 

TEMPO DE BANCO DO GERENTE (TBG) 

ALFA = 0,1 

· . 19 TESTE H0: MEOIA TBG 4-15 anos = MEDIA TBG 16-21 anos 

· . Hl: MEDIA TBG 4-15 anos) MEDIA TBG 16-21 anos 

· . 2g TESTE H0: MEDIA TBG 16-21 anos = MEDIA TBG 27-34 anos 

· . Hl: MEDIA TBG 16-21 anos * MEDIA TBG 27-34 anos 

· , 
3g TESTE H0: MEDIA TBG 4-15 anos = MEDIA TBG 27-34 anos 

, , 
Hl : MEDIA TBG 4-15 anos * MEDIA TBG 27-34 anos 

· , 
4g TESTE H0: MEDIA TBG 4-15 anos = MEDIA TBG 22-26 anos 

· , 
Hl: MEDIA TBG 4-15 anos * MEDIA TBG 22-26 anos 

Resultados: 

a) o 10 t€st€ indicou qU€ em apenas 341 dos casos o TEMPO DE 

BANCO no intervalo 4-15 anos possui médias superiores do que a 
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faixa 16-21 anos de BANCO. Isso significa que em apen<:l.s "" . .J 

vari'veis (quest5es) estudadas as opini5es slo diferentes. Nas 10 

variáveis restantes as opini5es sio iguais; 

b) o 20 teste nos mostra que em 40X dos casos a faixa de TEMPO 

DE BANCO entre 16-21 anos tem opniio diferente da faixa 27-34 

anos de BANCO ( dos 15 testes realizados 9 aceitaram H0, ou seja, 

as médias (opini5es) sio iguais e 6 (40X) rejeitaram H0, ao nível 

de significância de 10X); 

c) o 40 teste indicou que em 93% dos casos a opinião da faixa 04-

15 anos de BANCO é igual a faixa 22-26 anos de BB. Já Q 30 teste 

nos mostrou que em 80X das quest5es estudadas a opinião entre os 

estratos 04-15 e 27-34 anos de BANCO sio, também, iguais. 

Esses resultados nos leva a concluir que o 

TEMPO DE BANCO interfere apenas residualmente na opinião do 

administrador acerca de si pr6prio. A ressaltar temos apenas o 

fato de que a faixa de TEMPO DE BANCO entre 16 e 21 anos 

apresenta, em 40X das quest5es do question'rio, uma autocrítica 

mais acentuada, produzindo, em alguns itens, uma auto-avaliação 

De uma ficou patente :.;:t. 

homogeneidade de opiniio entre os administradores de agência do 

BB. Nio obstante, nio temos certeza que essa homogeneidade de 

comportamento (opiniio) seja saudável para a organização. Talvez 

essa questão constitua um assunto interessante a ser pesquisado 
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futuramente. De qualquer forma essa homogeneidade de opiniio pode 
, 

estar ligada a vários fatores. E possível que o envelhecimento 

do quadro de administradores da Casa (com base nos dados da nossa 

apenas 30% dos administradores do BB tem menos de 41 

anos de idade) seja um fator de forte influência. 

Algumas considera~ões importantes 

As anc'.lises desenvolvidas neste item "An.=i1.i5e 

de Tend§nc i~s: estada das médi::f.s" refel-em-se apenas a uma vi são 

global dos testes de significincia de médias efetuados. Muito 

embora os dados dos testes estejam disponivei~ por variável 

(questio) , nio analisamos individualmente as quest5es uma vez 

que optamos por uma análise mais global das tendênc i::t.s 

ObSel"Vadas. 

Entretanto, os dados apurados nas tabelas do 

ANEXO 2, e outros que podem ser facilmente levantados com base 

nos dados de nossa pesquisa, possibilitam ao pesquisado)-

mergulhar num outro universo de novas informa,5es que podem ser 

~teis a diversos tipos de estudos organizacionais. De noss::t. 

parte, nio aprofundamos a análise na medida que o foco do nosso 

estudo já havia sido, anteriormente, atingido. Os dados estio à 

dessa forma, de outros pesquisadores da Casa que 

pretendam estudar o relacionamento funcional no BANCO DO BRASIL. 

De qualquer forma, os estudos desenvolvidos no 

presente capitulo, embora restritos, possuem um significado 
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extremamente importante para a empresa. 

E inegável a relevância de determinadas 

conclus5es levantadas neste item. A descoberta, por exemplo, de 

que determinadas faixas do TEMPO DE BANCO e da IDADE dos 

funcionários nio-administradores possuem opiniões dispares em 

rela~io ~ administra~io de sua agência, podem ajudar em muito os 

executivos do BB a compreender melhor determinados problemas de 

relacionamento interno na agência. Essas e outras informa,ôes 

podem ser, também, extremamente ~teis para a empresa quando da 

formula~io da estratégia global de treinamento e desenvolvimento 

profissional de seus funcionários. Na medida que a empresa leva 

em considera~io as diferen~as, os anseios, as ang~stias, as 

necessidades e deficiências dos vários segmentos/estratos de 

funcionários do BB, estará, com isso, criando 

favoráveis para o desenvolvimento pessoal(individual) e funcional 

(coletivo) de seus funcionários. 
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QUINTA PARTE - CONCLUSOES FINAIS 

t. E,,<· .. :~mi nando 0"5 rê'"5('( 1 t ado"5 da pe"5 'la i"5a 

o quadro a seguir resume os resultados obtidos 

com a nossa pesquisa sobre o comportamento dos administradores de 

agência do BB. Na primeira coluna do quadro estio relacionadas as 

hip6teses inicialmente levantadas acerca do corpo gerencial da 

empresa e na segunda verifica-se o resultado da pesquisa, ou 

sej;:\., o que foi e o que não foi comPl"ovado. 
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. 
HIPOTESES LEVilNTADAS SOBRE CONCLUSOES OBTIDAS COI1 !}ASE NOS RESUlTADOS 

O C(JU>{J GERENCIft. DO BANCO DO BRASIL 1 DA PESQUISA EHPIRICA 
---------------------------------------1--------------------------------------------------------------

li GERENTE AUTOCRATICO. AVESSO 
AO DIALOGO E A PARTICIPAC~O 

I . 
1 HIPOTESE ~: 
1 - 91X DOS FUNCIONARIOS ALEGAM QUE AS RELACOES DE TRABALHO 
1 NA AGÊNCIA SIlO PREDOIUNANTEMENTE NIID-DEMOCRÁTICAS 
I - MIS DA METADE (56X) DOS ~INISTRADORES DO BB NAO APOIA 
I E NEM ESTIHULA A PARTICIPACAO QOS FUNCIONÁRIOS NAS 
I QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA AGENCIA. APENAS l7X O FAZEM. 

---------------------------------- I -------------------------------------------------
. I. 

2i GERENTE AVESSO A KUDftNCA I HIPOTESE CIIftf1It1IIf: 
I - MAIS DE 2/3 DOS ADMINISTRADORES DO DB (69X) NAO ESTAo 
I TOTAU1ENTE ENGAJADOS AO eROCESSO DE I1UDAHCAS DO DB. 
I OCIIINSTRilNDO FORTE AVERSM A HUDANCA 

-------------------1------------------------------------------
li GERENTE COH POOCA AUTONOHIA 

I 
I 
I 
1 
1 

----------------------1 

. 
HIPOTESE CIIf1flIJVMA: 

- TANTO NA OPINIAo DOS ADMINISTRADORES COMO DOS NAo
ADHINISTRADQRES A AUTOHOIUA GERENCIAl DOS ~INISTRADORES 
DE AGENCIA E INStfICIENTE PARA O 8(Jf EXERCICIO DA F\JHCAO 

------------------------------
. I. 

4i ~ BUROCRATICO, PRESO 1 HIPOTESE CIIftINMIff: 
AS REGRAS. VOlTADO PARA O I - PRATIC~ENTE 2/3 DOS ADMINISTRADORES ADOT,," UItA POSTURA 
CONTROlE DAS ATIVIUS-t1EIO 1 BlJWCRATICO-ct)fTR11AIl(RA 

---------------------------------------1-------------------------------------------------------------
1 

Si GERENTE DESIIFORHADO 1 HIPÓrrsc NNJ f1IIIfif1VWI: 

1 - A MIORIA DOS ADltINISTRADORES PARECE ESTAR BEI1 INFORI1ADO 
1 SOtRE A E~SA E RAZOAVEUtENTE IIfORltADO SOBRE SUA 
1 ASENCIA. O ITEM CONf(CIItENTO SOBRE O MERCADO HOSTROU. 
1 ENTRETilNTO. Ql( O GEBOOE TEM PROBlEItAS EM IDENTIFICAR O 
1 Ql( ACIlfTECE NA AI1BIEll:IA 

---------------------------------1--------------------------------------------------------------
1 

6i GERENTE FORA DE "TIIfINlr. 1 
SOBRECARREGADO. EXCESSIIJAIDTE 1 
DE~ 1 

(devido i insuficiência do sis- 1 
tna de infor.atiza(io das agências) 1 

1 

. 
HIPOTfSC ctJfIiOMM: 

- O SISTEMA DE INfORKATI~O DO BB FOI CLASSIFICADO PELOS 
~INISTRADORES E N1tO-~INISTRADORES COftO PREDOIUNANTEMENTE 
RUIIf. A FAlTA DE UH SISTEMA IIfORKACIONAl MAIS EFICIENTE TEM 
PRODUZIDO UIt GERENTE FORA DE -rIlfING". SOBRECARREGADO E 
DEPENDENTE DE REMSOS IDJS EFICAZES 
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Como pode ser observado, das seis hipóteses 

inicialmente formuladas apenas uma nlo foi totalmente confirmada. 

Com base nas hipóteses que foram comprovadas, fica claro que o 

compcll-tamento gel-encial no Banco do Bl-asil està "contaminado" P01-

uma filosofia predominantemente autoritària, 

Esse conjunto de elementos. como anteriormente 

explicado. deve ser considerado como altamente nefasto 

pois cria condiç5es desfavoráveis ao bom andamento 

dos na medida que inibe a cr' iat ividade dos 

Tunc ion;3.1- ias. subjuga os indivíduos. torna as pessoas passivas. 

superconformadas. l-essent idas, obstrui canais de comunicaçio, 

tudo isso, claro, com reflexos negativos na qualidade do produto 

da empresa e no atendimento' clientela. 

Além disso, obse\-vou-se vestígios de um 

tradicionalismo equivocado, expresso num sentimento de aversio , 

mudança que nlo cabe mais numa sociedade altamente dinimica e 

impreVisível como a atual. 

Sem d~vida, esse tradicionalismo é reflexo de 

uma máquina burocrática centenária que fez história como modelo 

organizacional de sucesso na administraçlo p~blica do Brasil. O 

sucesso organizacional do BB, entretanto, é coisa do passado. 

Hoje os modelos organizacionais slo menos bUl-ocrát icos. 

autoritários e rígidos e mais participativos, desburocratizados e 

flexíveis. A refer~ncia do novo modelo é a ambi~ncia e as 

estruturas slo adequadas para bem atender os anseios da 

sociedade. "E"5t .. ~:bilidade organizacional" é sinônimo 2t.9 ío3r·a de 

1- et 1- oc esso . A disposição para mudança, o ajuste contínuo e 

sistemàtico slo elementos imprescindíveis a qualquer organizaçâo 
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que pretende sucesso. Apoiar-se em elementos que privilegiam 

demasiadamente o passado e o ""5t.~tf.("5 quo" hierárquico é pl-ova de 

miopia administrativa. 

Verificou-se, ainda, que o gerente de agência 

do BB: a) detem quantidade insuficiente de autonomia gerencial; 

b) nio está bem informado sobre o mercado; e c) pode ser 

classificado como um gel-ente f Ol-a de "timing", devido 

insuficiÊncia do sistema de informatiza,ão das agências. 

Essas conclus5es devem, também, ser avaliadas 

com cuidado pela administra,io central da empresa. Um gerente sem 

autonomia é obrigado a se prender às regras, 

superdimensionando os problemas administrativos internos, em 

detrimento de uma postura gerencial mais mercadol6gica. Não é de 

se admirar que a pesquisa tenha indicado que o gerente do BB não 

esteja bem informado sobre o mercado. A dimensão de sua atua,ão 

parece estar muito mais voltada para a empresa e para os 

acontecimentos internos da sua agência do que para a clientela e 

o mel-cado. 

Se isso não bastasse temos, ainda, um C01-PO 

gel-encial compal-t i lhando um sistema de in fOl-mat izao;:io 

atrasado/insuficiente, que pode deixar o administrador sem 

informa,ão no momento que ele mais precisa para fechar um negócio 

de vulto ou solucionar um problema emergencial. Essa deficiÊncia 

informacional acaba esteriotipando o gerente do BB que fica com 

uma imagem de Pl"ofissional fOl"~. de "timing", 

eXCEssivamente 

eficientes. 

dependente de l-ecursos 
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Temos, por fim, a preocupante constataçio de 

que grande parte dos funcionirios nio-administradores estio 

insatisfeitos com o ambiente de trabalho da agincia. Por si só 

isso ji é grave, pois denota descontentamento generalizado. Soma-

se a esse quadro o fato paradoxal dos administradores declararem 

que o ambiente de trabalho das agincias é predominantemente bom. 

Isso evidencia que nio está havendo sintonia entre os dois 

grupamentos o que reforça a nossa tese de falta de diálogo entre 

a administraçio e o funcionalismo (subordinados). 

2,1 141 ternat ivas indicadas para solu~ão dos prob lemas gerenciais 
do aa 

Muito embora tenhamos consciincia de que o 

administrador do BB nio apresenta somente deficiincias, pois 

inegavelmente trata-se de profissional sério, digno, honesto, 

l-espeitável, trabalhador e até eficiente, temos que admitir que 
, 

essas qualidades nio bastam para o momento presente. E pl-eciso 
, 

muito mais que isso. E preciso deixar de ser burocrata, avesso a 
, 

mudança, autoritál-io. E pl-eciso pensal- estrategicamente, 

explorando sistematicamente as deficiincias da concorrincia e as 
, 

possibilidades do mercado. E preciso abrir espaços permanentes à 

E n E:C ess<:l.l" i o 

ganhar a confiança dos funcionários para que deles transbordem 

criatividade e engajamento às causas da empresa. O momento requer 

um super-executivo, bem fonnado, contextualizado, bem 

relacionado, com visio de mercado, exemplo e ponto de referência 

da agincia. 

Para que esses objetivos sejam alcançados e 
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necessário intervir e investir no Programa de Desenvolvimento 

Gerencial do BB. Essa intervençio deve ser profunda e mexer com a 

essência do processo (programa). Nio basta desenvolver ou comprar 

cursos na área gerencial, é necessário ousar. 

E preciso tornar o processo de 

sele~ia/nomeaçio de gerentes menos político e mais técnico, 
, 

alinhado com as necessidades da empresa e do mercado. E preciso 

modificar a estrutura atual de treinamento dos altos executivos 

da empresa que praticamente está restrita a alguns poucos cursos 

de linha, que embora bem montados, nia atendem às necessidades 

amplas de uma formaçio gerencial moderna. O treinamento de altos 

executivos é hoje uma prioridade na formaçio profissional de 

qualquer grande empresa. Um administrador bem treinado 

consciente de seu papel, transforma-se num facilitador da 

desenvol~imento profissional dos seus subordinados, além de 

ampliar as possibilidades dos negócios de sua agincia. 

Nessa ótica, torna-se urgente a criação de uma 

Divisão dentro do pr6prio DESED responsável única 

exclusivamente pelo Desenvolvimento Gerencial da empresa, com 

especial atenção aos altos executivos. No momento presente essa 

nova Divisão daria ênfase à capacitação dos administradores da 

casa, notadamente os primeiros e segundos gestores de agências. 

Durante a nossa dissertação essas e outras 

sugestões foram sendo arroladas e discutidas visando o 

aprimoramento do Programa de DG da empresa. Em sintese, são três 

as principais medidas na área de DG do Banco do Brasil que 

acreditamos indispensáveis: 
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1) ADOC~O DE UMA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE ATUAC~O NA ÁREA DE DG 
QUE IMPLIQUE, ENTRE OUTRAS DEMANDAS, NA CRIAC~O DE UMA DIVIS~O 
VOLTADA EXCLUSIVAMENTE AO DESENVOLVIMENTO E A CAPACITAC~O DOS 
ALTOS EXECUTIVOS DA EMPRESA. 

Em primeiro plano estaria exatamente o 

estabelecimento de um conjunto coerente de estratégias capaz de 

nortear o caminho a ser percorrido pela empresa para o pleno 

desenvolvimento dos gerentes.J' a nova Divisio teria. entre 

outras atribui,aes. a responsabilidade de conduzir o processo 

formativo dos administradores da Casa a partir de duas vertentes 

de treinamento integradas: de um lado um programa sistematizado e 

continuo de formaçio. através de uma programa~io de cursos 

paulatina que respeitasse as fases de desenvolvimento natural da 

carreira do funcion'rio. De outro lado teriamos um programa,io de 

cursos voltada para a capacita~io imediata do nosso corpo 

gel-enC ia I . Esses cursos teriam como objetivo mod i fic3x , 

tempestivamente. compol-t ament os gel-enciais anacl-ônicos 

in l3.d e quad os (pa'5 t u r a e,'fce '5 '5 i vamen te bu rac r á t i c·:. J a 1.1 t ar i t .. ::i r i a au 

t r a di c i an a I i '5 ta) • a I é m de s u P 1- i r I a c una s d e f o !"In a ~ i o t é c n i c a ou 

especifica. 

As linhas mestras dessa política estratégica 

de atua~io estio contempladas no Capitula i61 desta dissertCl.o;:':\o. 

2) REFORMULAC~O DO PROGRAMA CURRICULAR DE FORMAC~O GERENCIAL DO 
DESED, OBSERVANDO PRIORITARIAMENT~: A) AS NECESSIDADES DO 
CONGLOMERADO; B) AS DE~ICIENCIAS/CARENCIAS DO CORPO GERENCIAL; E 
C) AS DEMANDAS DA AMBIENCIA. 

O Capitula 8 desta dissel-ta,ão pr'ocUl"a 

exatamente oferecer uma alternativa de resposta curricular para 

os problemas gerenciais do BB. A programa,ão dos cursos foi 
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estabelecida em absoluta sintonia com os mais preementes 

problemas (necessidades e carências) do corpo gerencial do BB, 

problemas esses cientificamente comprovados pela nossa pesquisa 

empírica (ver Quadro da página 91). 

Sem prejuízo interna, os 

administradores deveriam, também, participar paralela 

sistematicamente de cursos e atividades promovidas por entidades 

externas de reconhecida capacidade na área de administra,io, 
, 

economia, e neg6cios. E uma forma de aproximar os funcionários .do 

Banco da ambiência, ampliando a sua visão de mercado e os seus 

conhecimentos especificos. 

3) REFORHULAC~O TOTAL DO PROGR~HA D~ SELEC~O E NOMEAC~O DE 
ADHINISTRADORES, ftAFIH DE ADEQUA-LO A~ REAIS NEÇESSIDADES DA 
EMPRESA, E PROTEGE-LO DE INTERESSES POLITICO-FISIOLOGICOS. 

A seleção de gerentes dar-sE-ia com base em 

processo técnico, sem interven,io externa. Seria levado Em 

considera,ão para a efetiva,io no cargo o perfil do candidato, as 

necessidades da agência e do mercado. 
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DEFINIÇ~O DE TER"OS 

1. SIGLAS DOS DEPARTAMENTOS/ORGAOS DO SS 

DESED - Departamento de Forma,~o do Pessoal 

RESEL - Divisio de Recrutamento e Sele~ão 

CEFOR - Centro de Forma,ão Profissional 

CESEC - Centro de Processamento de Servit;os e Comunica,5es 

CEDIP - Centro de Desenvolvimento de Sistemas) 
Pl-ocessament o 

SUPER - Superintendincia 

2. TERMOS 

Implantat;ão e 

AurORITARISHO ORGANIZACIONAL Toda aquela estnltura 
adminisb-ativa permeada por um "lIIodus operandi" autol-itál-io, 
antidemocrático, não-participativo, um nítido fator de conflito 
entre os individuos participantes da organizat;ão e fruto de uma 
s'rie de disfunt;5es organizacionais indesejáveis. 

BUROCRATIZAÇIlO DAS ATIVIDADES (BUROCRATISHOJ - Os termos são 
utilizados no transcorrer do trabalho com sentido pejorativo. 
Significam o excesso de burocracia (superdimensionamento do 
conjunto de normas/instrut;5es), a valoriza~ão extrema das 
atividades meio, o cerceamento da cl-iatividade dos funcionários, 
com claros prejuizos is atividades fins e i flexibilidade da 
empl-esa. 

PERFIL - Uma maneira possível pal"a o levantamento do pel"fi I de um 
administrador (ou gerente) está na confrontat;ão do seu auto
pel-fil e do pel-fil "percebido" por aqueles funcionál"ios que 
diretamente se relacionam com o gerente. 

Para analisarmos, portanto, o perfil de um indivíduo no 
trabalho, necessitamos recolher informa,5es dos funcionários 
que se relacionam constantemente com ele, de forma a contar com o 
maior n~mero de pontos de vista possivel, inclusive o dele 
pl-ópr io. 

Esse macro-universo de informa,5es nos possibilitará 
menos um enquadramento mecinico do perfil do individuo num plano 
cartesiano qualquer e mais uma compreensão (ou interpretat;ão) do 
comport~mento daquela pessoa tendo em vista o universo cultural 
onde ele está inserido e as características e peculiaridades 
pessoais em questão. 

Nesse sent ido, podemos definil" "perfi I" como sendo o 
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resultado interpretativo de uma anilise conjunta - pesquisador. 
entrevistados e pesquisado - e contextualizada a respeito do 
compol-tamento (gel-encial. sent imental. pro-Fissional. . .. ) de 
determinada pessoa. 

A operacionaliza~io: as variáveis a serem utilizadas 
para o levantamento do per-Fil podem. á priori. ser de-Finidas pelo 
pesquisador. No caso do perfil de gerente de agência do BB. 
optamos por trabalhar com aquelas variáveis relacionadas com os 
pl-oblemas administl-ativos da empresa: o gigantismo. o 
t ra.dic ion:~ I i smo. a autor i t:EI.r i smo e o at r·E! so t ecno I ág i co. Esses 
problemas administrativos têm gerado sérias dis-Funçôes 
organizacionais que refletem negativamente no desempenho 
gerencial dos gerentes do BB. Os questionários. que levantaram o 
per-Fil do gerente de agência do BB. -Foram estruturados para 
trabalhar com essas disfunções gerenciais. 

, , 
QUESTIONARIOS - VARIAVEIS ANALISADAS (ABRE(IIAÇOES UTILIZADAS NAS 
TABELAS DO ANEXO-e) 

a)GRUPAHENTO DE ADHINISTRADORES 

, 
QUEST~O (VARIAVEL) 

Questão 2 - Nível Informa~ão Gerencial 
2.1 - Conhecimento sobre a agência 

2.1.1 - Qualidade das informa~ões 
2.1.2 - Quantidade de infor.a~ões 

2.2 - Conhecimento sobre a empresa 
2.2.1 - Qualidade das infor.a~ões 
2.2.2 - Quantidade de informa~ões 

2.3 - Conhecimento sobre o Hercado 
2.3.1 - Qualidade das informa~ões 
2.3.2 - Quantidade de informações 

Questão 3 - Autonomia Gerencial 
3.1 - para efetuar negócios 
3.2 - para adotar políticas 
3.3 - para promover funcis 
3.4 - para treinar 

Questão 5.1 - Qualidade Ambiente Trabalho 
5.2 - Qualidade sistema infor.ática 
5.3 - Produtividade da Agência 

Questão 6 - Importincia da Participa~ão 

Questão 8 - Capacidade para negociar 

21.2 

ABREVIAf;AO 

AGQUAL 
AGQUANT 

EHPQUAL 
EHPQUANT 

HERCQUAL 
HERCQUANT 

AUTONEGO 
AUTOPOLI 
AUTO PRO H 
AUTOTREI 

AHBIENTE 
INFORHATICA 
PRODUTIVIDADE 

PARTICIPAf;AO 

NEGOCIAf;AO 



. . 
b) QUESTIONARIO DO GRUPAHENTO DE FUNCIONARIOS N~O-ADHINISTRADORES 

. 
QUEST~O (VARIAVEL) 

Questão 1. Controle/burocracia 

Questão 2. Nível de Infor.a~ão Gerencial 
2.1 conhecimento s/ agência 
2.2 - conheciMento s/ empresa 
2.3 - conhecimento s/ mercado 

Questão 3. Autonomia Gerencial 
3.1 autonoMia para negociar 
3.2 - autonomia p/ adotar políticas 
3.3 - autonomia p/ promover 
3.4 - autonomia p/ treinar 

Questão 4. Aversão à .udan~a 

Questão 5.1 - Qualidade ambiente trabalho 
5.2 - Qualidade sisteMa informática 
5.3 - Produtividade da agência 

Questão 6 - Estímulo à participa~ão 

Questão 8 - Capacidade de negocia~ão 
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ABREVIAC~O 

CONTROLE 

.. 
INFAGENCIA 
INFEHPRESA 
INFHERCADO 

AUTONEG02 
AUTOPOLI2 
AUTOPROH2 
AUTOTREI2 

AVERS~O À HUDANCA 

AHBIENTE2 
INFORHATICA2 
PRODUTIVIDADE2 

PARTICIPAC~02 

DEHOCRATIZAC~O 

NEGOCIAC~02 



MEXO I 
GRUPO DE AD"INISTRADORES -

(G.rente Geral, de Atendi •• pto/Adjunto, de Suporte) 
QUESTIONARIa 

... 
.. O PERFIL DO GERENTE DE AGENCIA DO SS .. 

Esta pesquisa é parte integrante de UI trabalho (Disserta,io de "estrado) que esti 
sendo desenvolvido na Funda,io Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, no curso de ",strado el Adlinistra,ão 
Pública, pelo funcionirio do Banco do Brasil PEDRO PAUlO CARBONE. 

Trata-se, portanto, de ula pesquisa de cunho acadilico. 

O objetivo desta pesquisa é levantar o perfil do gerente de agincia (adlinistradores) 
do Banco do Brasil, na regilo sudeste do pais. 

O sigilo das inforla,ões prestadas pelos funcionirios que colaborarei respondendo o 
questionirio seri absoluto. "ia identificarelos os respondentes, nel as agincias relftentes. Os dados 
serlo analisados el conjunto e os resultados apresentados de forla agregada. 

Esse questionirio, após respondido, deve str envelopado pelo próprio funcionirio e 
relftido VIA ~OTE 

. .. 
A AGENCIA BOTAFOGO (RJ) - AIC PEDRO PAUlO CARBONE PriZO para retorno do questionjrio 

( SEIt ttaao 00 REttETENTE ) 

Por se tratar de UI trabalho acadilico, os resultados dessa pesquisa sio de dOlinio 
público e estario i disposi,io dos interessados no Banco do Brasil (DESED-Df) ou nl Funda,io Getúlio 
Vargas (RJ), i Praia do Sotafogo ng 19., 7g andar (biblioteca), Rio de Janeiro (RJ), a partir de sua 
publicado. 

A sua plrticipação seri vital par. o sucesso da pesquisa. Sei ela seria iIPossivel 
estudarlOs os problelas gerenciais que afligel a nossa organiza,ão. ~ito Obri,ado. 

DADOS PESSOAIS DO RESPONDENTE -

SEXO: ) lasculino ) fe.inino 

IDADE: _______ anos 

ESCOlARIDADE: ( ) 19 ,nu ) 2g gnu ) universitirio 

.. 
lOCALIIAÇAO DA AGENCIA: ) capital de estado 

) interior - cidade COl lais de 2 .. lil habitantes 
) interior - cidade COl lenos de 2 .. lil habitantes 

TEttPO QUE TRABALHA NO BB: _________ anos 

1 
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· QUE S T I O N A R I O 

Sr. (a) ADMINISTRADOR (A) 

1) - O conjunto de norlas. regula.entos e instruções do 8anco do 8rasil (88) r no seu entender: 

( larque quantas farei pertinentes 

( ) bel dilensionado 
( ) bel distribuido 
( ) bel redigido (inteligivel) 
( ) flexivel 
( ) adequado ls necessidades de 

trabalho das Igfncias 
) elelento de apoio aos funcio

narias nas rotinas diárias 
) lUito ilPortante para a etfresa 
) outros (especifique) 

( ) pouco flexível 
( ) superdilfnsionado 
( ) entrave I criatividade dos funcionários 
( ) lal distribuído 
( ) subdilensionado 
( ) lal redigido (nlo inteligível) 
( ) nlo adequado IS necessidades de trabalho 

das Igências 
) POUCO ilPortante para a elPresa 

2) - O Sr(a). acredita estar trabalhando cal todas IS inforlações n,cessárias pari o bOi deselPenho de 
suas funçÕts ? Nas questões 2.1 a 2.3 abaixo. classifique o grau das inforll'ões que recebe: 

2.1 - CONHECInENTO SOBRE A AGENcIA ( inforll'ões de origel interna da dependência 

ULIIME 

(Iarque apenas UII alternativa) 

) lUitO boa 
) boa 
) razoável 
) ruil 
) lUitO ruil 

UlTIIME 

(Iarque apenas UII alternativa) 

) lUito grande 
) grande 
) 51tisfatória 
) pequena 
) lUit o pequena 

2.2 - CONHECIMENTO DA EnPRESA ( inforlações elanadas da DIREÇ~ GERAl/CEDIP/CESEC/SUPER ) 

ClUM.IME 

<Iarque apenas ula alternativa) 

) IUitO boa 
) boa 
) razoável 
) ruil 
) lUitO ruil 

UlTIME 

<Iarque apenas UII alternativa) 

( ) luito grande 
( ) grande 
( ) satisfatória 
( ) pequena 
( ) luito pequena 
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2.3 - CONHECInENTO SOBRE O nERCADQ (inforlaçaes recebidas dos órgãos d. elPresa e/ou colhidas por 
iniciativa prÓpria junto aos leios dI cOlUnicaçio, concorrentes, outras organizações r pr550a5 
fi gera)) 

UlIDADE 

(Iarque apenas ula alternativa) 

) IUitO boa 
) boa 
) razoável 
) ruil 
) lUitO ruil 

QUANTIDADE 

(Iarque apenas ula alternativa) 

) lUitO grande 
) grande 
) sat isfit ória 
) prquena 
) lUitO pequena 

3) - COlO o Sr(a). percebe a sua autonQlia gerencial dentro da agincia ? 

(lirque, COI UI ")(", apenas ula alternativa fi cada itel) 

----------------------------------------------------------------------------------------------~---------
conceito I lUito grande I grande I razoável I pequena I luito pequena I 

tIA I I I I I I 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
- para efetuar negÓCios I I I I I I 

(elPréstilOs, capt(io, OPeradrs) I I 1 1 1 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
- para adotar políticas e I I 1 I 1 1 

fazer reforlis internas 1 1 I I I I 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
- para conceder prOlOÇ:ões/ I I I I 1 1 

beneficios a funcionários I I I I I 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
- para iniciar UI progral. di I I I I I I 

treinallnto interno junto aos I I I I I 1 

funcionários da agênCia I 1 I I I 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
- outros (eSPlCifique) I I I I I 1 

I I I I 1 1 

4) - Ni sua OPinilo, o processo de IUdançiS (IItOA, NOYO ROSTO DO SS, PR06RAM PERfWtENTE DE ItELHORIA DO 
ATENDI~NTO) ao qual o SS está sendo sublltido f: 

(lirque quantas forel pertinentes) 

) ilPorhnh 
) bel conduzido 
) cOIrenh 
) oportuno 
) eficaz 
) bel elaborado 
) bit concebido 
) outros (especifique) 
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( ) rquivocado 
( ) inoportuno 
( ) falho 
( ) ineficaz 
( ) lal conduzido 
( ) eNuerado 
( ) incornnh 
( ) outros (especifique) 



5) - Cllssifique o llbiente de trabalho (relaciooalento do grupo, solução de conflitos, espírito de 
equipe), a qualidade doi lilte.al de infor.atizacio utilizadol e a prgdytiyidade de sua agrncia 1 

MIIENTE 

(.arque apenas UII alternativa) 

) lUitO bo. 
) bOI 
) satisfat6rio 
) rui. 
) .uito rui. 

SISTEMa DE IIf'ORMTIZAÇIIO 

(.arque apenas u.a alternativa) 

) .uito bo. 
) bo. 
) satisfatório 
) rui. 
) .uito rui. 

PRODUTIVIDADE 

(.arque apenas u.a alternativa) 

) lUitO grande 
) grande 
) satisfatória 
) pequena 
) .uito pequena 

6) - Qual a sua opinilo acerca da participação do funcionalislO da a,rncia nas questões ad.inistrativas da 
dependfncia: (participação nal decisões, na solu,ão dos proble.as do grupo, aproveitallnto de idéias) 1 

(.arque apenls UII alternativl) 

(. ) tuito ilPorhnh 
( ) ilPort ant e 
( ) razoavellfnte iIPortante 
( ) pouco ilPortante 
( ) nlo é ilPortant, 

7) - A de.ocratizaçlo dls relaçÕts do trabalho (diálogo franco e aberto, busca do consenso, respeito as 
.inorias, estítulo à participação) i no SIU rntrnd,r: 

(IIrque quantas opç8,s des,jar) 

) UII pritica observada dtntro do 88 
) UII necessidade iIPeriosl 
) algo lUito ilPortante 
) algo I ser conquistado Plulltinltente 
) algo perigoso, incQIPatiy,1 COl a estrutura hierárquica do 88 
) u. probltli plra o corpo Ilrencial 
) u.a utopia para o 88 
) outros (esptcifique) 

8) - O 5r(I). considlra-se preparado para atuar COl 'Mito nos nf96cios do tercado bancario 1 

.arqu, apenas u.a alternativa) 

( ) .uito be. preparado 
( ) be. preparado 
( ) razoavellfnte preparado 
( ) .al preparado 
( ) luito .al preparado 
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ANEXO 1 , 
- GRUPO DE FUNCIONARIOS ("'dia Gerência/Posto Efetivo) 

QUESTIONÁRIO ... 
•• O PERFIL DO GERENTE DE AGENCIA DO BB •• 

Esta pesquisa é parte integrante de UI trabalho (Dissertatio de ",strado) que está 
sendo desenvolvido na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, no curso de ",strado e. Adlinistratio 
Pública, pelo funcionário do Banco do Brasil PEDRO PAUlO CARBONE. 

Trata-se, portanto, de Wla pesquisa de cunho acadllico. 

O objetivo desta pesquisa t levantar o perfil do gerente de agincia (adlinistradores) 
do Banco do Brasil, na regilo sudeste do pais. 

O sigilo das inforlações prestadas pelos funcionários que colaborarll respondendo o 
questionário será absoluto. Nio idtntificarflOs 05 respondentes, nfl as agincias rflftentes. Os dados 
serlo analisados el conjunto e 05 resultados apresentados de faria agrelada. 

Esse questionário, após respondido, deve ser envelopado pelo prÓprio funcionário e 
relltido VIA NALOTE 

. . 
A AGENCIA 8OTAf06O (RJ) - AIC PEDRO PMl.O CARBOME PraIA para r.torno do gu"tionirig 

( SE" ftEJQO DO REfETENTE ) 

Por se tratar de UI trabalho acadllico, os resultados dessa pesquisa sio de dOlinio 
público e estario i disposi~io dos interessados no Banco do Brasil (DESED-Df) ou na Funda,io Getúlio 
Vargas (RJ), i Praia do 8otafogo no 19', 10 andar (biblioteca), Rio de Janeiro (RJ), a partir de sua 
publicado. 

A sua participaçio ser i yital para o sucesso da pesquisa. Srl ela seria ilpossível 
estudarlOs 05 problells germciais que aflilfl a nossa orlanizaçio. ~ito obrilado. 

DADOS PESSOAIS DO RESPONDENTE -

SEXO: ) lasculino ) fninino 

IDADE: ______ anos 

ESCOlARIDADE: ( ) 19 gnu ) 20 gnu ) universitário ) pós-graduatio 

. 
FUNt"O EXERCIDA NA AGENCIA: ( 

( 
) IÍdia gertnCla - supervisor, assistente, gerente de expediente 
) posto efetivo - nlo cOlissionado 

. 
LOCALIIAtM DA AGENCIA: ) capihl de "hdo 

) interior - cidade cal lais de 2 .. lil habitantes 
) interior - cidade COl lIDOS de 2 .. lil habitantes 

TEttPO QUE TRABAlHII NO BB: ___________ anos 
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. 
QUE S T I O N A R I O 

• IrCI). FUNCIOMARIO CA) 

Obl: EIII ~lltion'rio prltendl colhlr dldo, i r""ito do cDlPortlllftto ,.fencill dOi Idlini,trldor'I d, 
IUI I.lncil C •• rentl 'Irll, 'Irent, d, Itendillftto ou Idjunto , 'Irentl d. suport,). Ao r,spondlr I' 
~ •• tltt fac I u" IYIlilCIo .IObI1 do cDIPortlltnto conjunto dlllll Idliniltrldorll. E",ri .. o ~I for 
,rtd.inantl. 

1) - COlO avalia a posturl dos adlinistradores de sua agrncia, quanto às rotinas de servi,o da Agência? 

(Iarque apenas UII alt.rnativa) 

os adlinistrador.s 510 exce.sivalente preso. às regras e voltados para controles 
apenas eventuallentl os adlini.tradores deixai de considerar ula ou outra regra, todavia lantfa 
grande preocupa~io COl a qu,stio do controle 

) é COlUI observar adliniltrldore. desconsiderando regra •. Mio obstante lantil certa preocupa,ão COl a 
questlo do controle 

) OI adlinistradores procurai s. desvenciliar das regras que atrapalhai o serviço, controlando os 
funcioniriOl o línilO possível 
05 adlinistradores estio apoiando-se el POUquislila. regras (apenls aquelas reallente 
indispensivris) e COl grande estílUlo ao auto-controle de seul funcionários. outros (especi fiqu.) _____________________________________________________________________________ _ 

2) - EI terlOs gerais, considera os adlinistradores de sua aglncil profissionais bel inforlados para o 
exercicio de SUIS fun,õe,1 Nas questões 2.1 a 2.3 abaixo, classifique o grau das inforla,ões que eles 
recebei: 

2.1 - CONHECInENTO soBRE A6ENCIA ( inforlacões fornecidls pelos funcionários 

(Iarque apenas ula alternativa) 

) lUito bn inforlldOl 
) bel inforlados 
) razoavrlllftte inforlldos 
) pouco inforllidos 
) PI5Silallftte inforlados 

2.2 - CQNHEClnENIO DA EMPRESA ( inforla,õe, fornecidas pela DIRECAo GERAl/CEDIP/CESEC/SUPER ) 

( IIr~1 apenai UIi alternativa 

) lUitO bn inforRdos 
) bel inJorlados 
) razoavellfnte inforlados 
) pouco inforlldo, 
) pessilalente inforlldos 
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2.3 - CQNHEClnENIO SOBRE O MERCADO ( inforl~çae, recebidll dos órgãol di flPresa elou colhidas 
por iniciativa prÓpria dos adlinistradore, junto 101 leias de cOIUnicaçio, concorrentes, 
outras organizações e pe,soas el geral) 

larque apenas ula alternativa 

) lUito bel inforlados 
) bel inforlados 
) razoavelltnte inforlados 
) pouco inforlados 
) pessilalente inforlados 

3) - Qual a sua OPinilo sobre a autonQlia gerrncial dos adlinistradores de sua .,incia ? 

(Rrque, COl UI "M", apenas ula alterntivil pan cada itel) 

conceito 1 luito grande 1 grande 1 razoável 1 pequ,na 1 lUito pequena 1 
tela 1 1 , 1 1 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
- para efetuar negÓCios 1 1 1 1 1 I 
(elPréstilos, captdo, OPençÕfs) 1 1 1 1 1 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
- para adotar politicas e 1 1 1 1 1 I 

fazer refarias internas I , , 1 1 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
- pan conceder prOlOções/' , , , 1 I 

beneficios a funcionários' 1 1 1 1 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
- para iniciar UI prograR di 1 1 1 1 1 1 

treinalfnto interno junto aos' 1 1 1 1 I 
funcionários da a,incia 1 , , , 1 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
- outros (especifique) , , 1 1 1 1 

1 1 , 1 1 I 

4) COlO percebe o posicionlleftto dos adlinistradores de sua a,incia COl relação ao processo de ludanças 
que o 88 vel i.lntnhndo (tIIOA, NO\IO ROSTO 00 88, PR06RAttA PERttANENIE DE "ELHORIA DO 
ATENOUtEMIO) ? 

larque apenas WI~ alternativa 

( ) engajalfRto total (incentiyador,s e prOlOtores do processo) 
( ) engajalento parcial (pouco incentivo e prOlOçlo ao processo) 
( ) postura de neutralidade (nel incentiyal e nel prOlOvel) 
( ) postura contrária ao processo di IUdança ( ) outros (especifique) ___________________________________________ _ 
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5) - Classifique o albiente de trabalho (relacionalento do grupo, soluçlo de conflitos, espirito de 
equipe), a qualidlde do, ,i,te .. , de infor.atizac'o utilizado' e I produtividade de sua agência? 

MIIENTt: 818TEMI DE IIf'000TlZAeM PRODUTIVIDADE 

(.arque apenas u.a alternativa) (.arque apena, u.a alternativa) (.arque apena' u.a alternativa) 

) .uito bOi 
) bOi 
) sat isfatório 
) rui. 
) lUitO rui. 

) .uito bOi 
) bOi 
) sat isfatório 
) rui. 
) .uito rui. 

) tuit o grande 
) grande 
) satisfatória 
) pequena 
) .uit o pequena 

6) - O, ad.ini,tradores de sua agincia ti. prolOvido e estilUlado a participa~io do funcionalis.o nas 
quest8es ad.inistrativas da agênCia (participa~io nas decisões, liberdade de opiniio, aproveitalento de 
idéias, solu~io de proble'as 11 grupo) ? 

(.arque aplnas u.a alternativa) 

) o apoio e estitulo i participa~io é lUitO grlnde 
) o apoio e estilUlo i participa~io é JIiDdl 
) o apoio e estitulo i participa~io é rlzoáytl 
) o apoio e estilUlo i participa~io é pegueno 
) nip exi,te apoio I estitulo i participa~io 

7) - As relações de trabalho di sua agincia podl' slr classificadas COlO dflOCriticas (diálogo franco e 
ablrto, busca di conslnso, estitulo i participa~io) ? 

(.arqul aplnas u .. alternativa) 

a.( ) nlObu.1 rllação di trabalho da agincia é delOCritica 
b.( ) IPIOI' 11'MII' rllações di trabalho da agincia sio dflOCriticas 
c.( ) 10dii as rllações di trabalho da agincia sio dflOCriticas 

Se a resposta for "a"(nenhu .. ) ou "b" (apenas algu.as), identifique 0(5) .otivo(,) assinalando 
a(s) opçio(ões) abaixo: 

(.arque quantas forll pertinentes) 

( ) falta de apoio da Direção &trai 
( ) 'alta di orientaçio ISPtcifica (treinlltnto) para o corpo de funcionirios 
( ) estrutura hilrirquica lUito rigida 
( ) chefias autoritirias 
( ) desintlrlssl dos funcionirios pelo assunto 
( ) desintlrlsSI das chefias ,elo assunto 
( ) aus'ncia di u. cli.a de nl,ociaçio e participação perllOentes ( ) outros (esplcifique) ________________________________________________________ _ 

8) - COlO classifica a atuaçlo dos ad.inistradores de sua agincia para os negócios do lercado bancário 
(capacidade de nttociar, vender produtos, ganhar bons clientes, cQIPetirlsuPerar a concorrência) ? 

(.arque apenas u.a alternativa) 

( ) excelentes negociadores 
( ) bons negociadores 
( ) razoiveis negociadores 
( ) .IUS negociadores 
( ) ,éssilOs negociadores 
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. 
Mm2- TES1ES IE HIPOTEE 

. 
6RtfAIDTO J( AltIMISTRAIHS TESTES J( SIIiNIFICttII:IA IE IOIAS PARA AS IIIMES 

IM IDADE IM 
1ft: 28-36 = .45 1ft: 28-36 = ~ 1ft: '11-39 = 46-49 
H1: 28-36 ) 41-45 H1: 28-36 I 51-56 H1: '11-39 I 46-49 

US114l 2 
2.1.1 - A6QUM. iCeito li aceito 1ft iCeito ht 

2.1.2 - A&QUMT aceito li aceito 1ft aceito 1ft 

2.2.1 - EIftUM. aceito li aceito li aceito 1ft 

2.2.2 - EMPIUANT aceito li aceito li aceito 1ft 

2.3.1 - MERCIUAl iCeito 1ft aceito 1ft aceito li 

2.3.2 - HERCIUANT aceito li aceito li aceito 1ft 

USTIO 3 

3.1 - MJT1IE6O aceito li actito li ICtito li 

3.2 - AlJ1lfa.I [ej,ito !ti rri,ito !ti [ririto !ti 

3.3 - AU1lfR(Jt actito li actito li actito li 

3.4 - AUTOTREI actito li iCtitO li actito li 

QtlSTM 5 

5.1 - AItIIOOE aceito li actito li actito 1ft 

5.2 - I~TICA actito li actito li [d,ito !ti 

5.3 - PROIUTlVIM ICtito li actito li aceito li 

QlfSTM 6 
PARTICIPa acrito li anito 1ft anito li 

US114l 8 
IDX:IItÇM aceito 1ft anUo li nirUo !ti 

ftFA UTILIlAIO = II I 
for,. obftICidol DI pr«ni.",tOf ntltisticOf: quMo" ( 3IIlSUDf I iistriblli,1o Ti 
quando li ) 3IlltiliZMOf ~ distribui,io noral ,~;rOllizaÁ (Z} 
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, 
AlDO 2 - TmES J( HIPOTESES 

, 
6RlPMDTO J( AlllIIIISTRADES - TESTES IE SI6NIFICMEIA DE lUlAS PI O TEIfO IE BAII:O 

TEIfO li: BAII:O TEIfO IIE IAO TEIfO DE MDJ TEIfO IIE BAII:O 
1ft: M-15 = 2í!-26 1ft: M-15 = 27-34 1ft: 16-21 = 27-34 1ft: M-15 = 16-21 
Hl: M-15 I 2í!-26 H1: M-15 I 27-34 H1: 16-21 I 27-34 H1: M-15 ) 16-21 

mmJ 2 

2.1.1 - A6QUM. ICrito 1ft itrito 1ft itrito 1ft [d,ito ti 

2.1.2 - A6IMNT Ktito 1ft iCtito 1ft iCtito 1ft Ktito 1ft 

2.2.1 - EJfIJM. iCrito 1ft [d,ito ti (filitO ti Krito 1ft 

2.2.2 - EMPQUAMT iCrito 1ft iCrito 1ft Krito 1ft Krito 1ft 

2.3.1 - NERCIUAl iCtito 1ft Krito 1ft (filitO ti [deito ti 

2.3.2 - lDCUtIfT iCrito 1ft Krito 1ft ICrito 1ft Ktito 1ft 

U5TH 3 

3.1 - AUnIDI ICtitO 11 iCtitO 11 Ktito 11 Krito Ht 

3.2 - AlII1N.I [licito ti [licitO ti [tirito 11 [dcito 11 

3.3 - MmJIIIIt actito 11 actito 11 actito 11 actito Ht 

3.4 - AU1UTREI attito 11 actito 11 actito 11 actito Ht 

U5TIO 5 

5.1 - MlIEm iCtitO 11 atrito 11 [IiritO ti acrito Ht 

5.2 - IIf1IMTICA acrito 11 actito 11 Krito 11 iCtitO Ht 

5.3 - PRCIUTlVIIME ICtitO 11 actito 11 [dritO 11 [deito 11 

umo 6 
PARTICIPO ictito 1ft iCrito 1ft ictitO 1ft [deito 11 

mmJ8 
OX:IAÇM ictitO 1ft [ejeito 11 rcilito 11 atrito 1ft 

ItFA UTILIlMO = tI 1 
Fora obfdfcidtls OI ,rocHi.",tOl nt.tisticOl: .". R ( 3f UIUOI • iistribai,. ri 
... , ) 3f 4ItiliZMOl • distribli~io nora' ,ur.iDo (l) 
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. 
MEJIJ 2 - 1ES1tS E HIPOTESES 

. 
8RIPIDTO DE MllIlISTRMIIES - TESTES DE SI6NIfICME~ IIE lUlAS 

PMA LOCILIZACM DA A6ENCIA I EsctURIBME E SEXO 

LOCILIZGl A6. ESCtlARIDAIIE SEXO 
1ft: CAPITAl. = IHTERIII 1ft: 2g gnu = uniYfrs. 1ft: MSCU = FEltININO 
H1: CAPITAl. I IHTERIII H1: 2g gnu I uniYfu. H1: MSCU ) mUNIMO 

mIM 2 
2.1.1 - MiUI.. aceito 1ft aceito 1ft aceito 1ft 

2.1.2 - A6UMT aceito 1ft aceito Ht aceito 1ft 

2.2.1 - EJftUM. aceito Ht aceito 1ft aceito Ht 

2.2.2 - ENPtUAMT aceito 1ft aceito Ht aceito Ht 

2.3.1 - MERCIUAl aceito 1ft [tieito ti [,jeito ti 

2.3.2 -~ aceito Ht rejeito .. aceito 1ft 

QtfST~ 3 

3.1- MmIDJ [tieito .. aceito Ht aceito 1ft 

3.2 - MJnIIG.I aceito Ht aceito Ht aceito 110 

3.3 - AlI1lJIIDt aceito 110 aceito 110 aceito 110 

3.4 - AUTOTREI aceita 110 acrito 110 acrita 110 

mTU~ 

5.1 - AllIEJfTE aceito 110 aceito 110 acrito 110 

5.2 - IlflIMflCA aceito 110 aceito 110 anito 110 

~.3 - PROIJTMM [,j,ito .. [ti,ito ti acrito 1ft 

QlISUO 6 
PMTIcIPClO acrito 110 aceito 110 acrito tio 

mIMa 
1E8OCIO anito 110 [,i,Uo 11 [,j,ito 11 

MEl UTIUlAIO = II 1 
For. tlbftl«idos OI ,r«ni."tos IStltisticOf: ... 11 ( 31 USMOS I listri6li,iD Ti 
fIlMo 11 ) 31 "ti1i~ I distribuido lIoral ,llrDllizadl (1) 
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, 
MOD 2 - TESTES IE HIPOIESES 

, , 
-.m IE AlEI_lOS IWHIItIMISTRAIES - TESTES IIE SIaaFICAll:IA IE tOlAS 

PMA O TEIfO BE ..., 

TEIfO DE BNI:O TEIfO DE BNI:O TEIfO 11 MO TEIfO DE MO 
1ft: t5-t8 = 19-28 1ft: 19-14 = 15-18 !ti: M-t4 = 19-28 1ft: M-t4 = 5-8 
H1: t5-t8 ( 19-28 H1: 19-14 ( 15-18 H1: M-t4 I 19-28 Hl: M-t4 ) 5-8 

mTTCll 
aJffR(lEf aceito 1ft iCeito !ti iCeito 1ft iCeito 1ft 
IlIfI:IW:IA 

QtEST~O 2 
. 

2.1 - IFA6EII:IA aceito 1ft aceito 1ft iCeito 1ft [deito til 

2.2 - IIfEIfRESA reieitO !to aceito 1ft aceito !ti [«ieito til 

2.3 - IIf1DCMO aceito !ti iCrito !ti iCrito 1ft [deito ti 

Qt(ST~O 3 

3.1 - MmJDI! [dcjto til [deito til [dcjta ti rejcjta ti 

3.2 - MmJItlI2 iCeito !ti lCeito !ti aceito 1ft aceito 1ft 

acrito !ti iCeito !ti iCeito !ti [deito ti 

3.4 - AUTOTREIl! [deito .. aceito !ti [deito .. Keito 1ft 

mTKO ~ 
AI8SIIO A lIMA [eieito .. aceito 1ft aceito 1ft aceito 1ft 

mTTCl 5 
:U - MlIEMTE2 [eieitO .. iCtito !ti aceito !ti [deito .. 

5.2 - IIftIIMTICté! iCeito !ti iCeito 1ft aceito 1ft [licito til 

5.3 - PROIUTIVIN2 iCtitO !ti iCtito !ti iCeito !ti [deito til 

QtESTIO 6 
PMTICIPtGIE rejeito til actito 1ft anito 1ft [rieito til 

mTTCl 7 
EURATIZAÇIO trieito til aceito 1ft acrito 1ft anHo 1ft 

mTTCl 8 
1E6OCI~ [ejeito til acrito 1ft anHo 1ft [,j,ito til 

NJA UTIL1lA1JO = t, I 
For. obldfCidos os procni.",tos tst~tisticos: tfAIIlo " ( 3Iusuos ~ distribui,., Ti 
fiM/ia" ) 3Iutilin.15 ~ distribuicSo norul PldrQllizad~ (lI 

4 



· MIXO 2 - TESTES IE HIPOrESES 

lItPtVOTO J( FtII:IMIOS MM-ADIfINISTRAmS - TESTES J( SI6HIFICllNCIA DE tOlAS PARA A IDADE 

l_ I_ IDAIE IDME 
1ft: 26-31 = 36-42 1ft: 32-35 = 43-56 1ft: 26-31 = 32-35 !ti: 18-25 = 43-56 
Hl: 26-31 ) 36-42 H1: 32-35 ( 43-56 H1: 26-31·) 32-35 H1: 18-25 ( 43-56 

mT14l1 
COfT1la.EI [ElEitg 11 [ElEitg 11 [ElEitg 11 [dEitg 111 
IMIW:IA 

Qt(ST~O 2 
.. 

2.1 - IFA&EJl:IA [dEitgll [dEitgll [EjEitgll iCrito 1ft 

2.2 - IIfEIftIESA [Ei,UglI [EjEitg 11 [liEitg 11 rdEita 111 

2.3 - IIf1OCABO [,jEitg 11 [dEitgll [EjEitgll [EjEitA 111 

QtfSTIO 3 
3.1 - AUTmE&02 acrito 1ft iCrito !ti iCrito 1ft atrito !ti 

3.2 - AlJTIll(lj2 atrito !ti iCrito !ti acrito !ti iCrito !ti 

3.3 - AlI1TfmI iCrito !ti iCtito ti iCrito ti atrito !ti 

3.4 - MIT1J1IIEI2 iCtitO !ti [Ei,UA 11 acrito ti [Ei,itA .. 

GtESTM 4 
AIJERSM À lIMA [ElEitA 111 [EiEito 111 njeitA 111 [EjEitA 111 

mT14l5 
5.1 - AltlIE11TE2 [EiEitA 11 [deito 11 [liEitA 11 [ElEitA 111 

5.2 - IIffJMTICA2 acrito .. iCritO !ti [EjEitA 11 atrito !ti 

5.3 - PROIUTMM11E2 atrito .. [ElEitA 11 atrito ti atrito !ti 

Qt(ST~ 6 
PMTlCIPN;Mi! [dEitA 111 [deitA 111 [ElEitO 111 [EiEitA 111 

mT14l1 
JOX:RATIZIGO acrito !ti releitA 111 terito !ti nieitA 111 

mT14l 8 
IEID:I_ terito !ti [eieito 111 [EjEitO 111 urito Ht 

MIA UTILIlMO = l' I 
Foril D6IdIcidOs os proctdillntos tstitisticos: "lido n ( 3f USIIOS a distri6ui,ia Ti 
fI.do n ) 3f utilia.s i distribuitlo norRI padrOllillda (I) 
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. 
AlDO 2 - TESTES J( HIPOTESES 

_ftI1EHTO J( AltCIMIOS NAO-AJMtINISTRADORES - TESTE~ J( SIGNIFICAHCIA DE IÓIAS PARA 
LOCAlIZACAO DA AGENCIA, SEXO, FtllÇAII E ESCOlARIN 

LOCAlI~O DA A6. SEXO FtllÇM ESCtURIN 
1ft: INTERIII = CIi 1ft: ~ = FEltI Ift:COKISS = N.C. 1ft: 2ggrau = uniYfr5 
H1: INTERIII ) CIi H1: ~ ) FEltI H1:COKISS ) N.C. H1: 2ggn.u ) uniYfrs 

(CAP = capital) (I«:=nio cOlissionado) 
QUESTIIO 1 
COORII.EI 
UOCRACIA aceito 1ft aceito 1ft aceito 1ft aceito 1ft 

QIIST~O 2 . 
2.1 - IFA6EII:IA reieito !ti reieito !ti aceito 1ft rejeito !ti 

2 .2 - IIf'EJfRESA aceito 1ft aceito 1ft aceito 1ft aceito 1ft 

2.3-I~ aceito 1ft aceito 1ft aceito 1ft rejeito !ti 

QIIST~O 3 

3.1 - MlTM602 aceito 1ft aceito 1ft aceito 1ft rejeito !ti 

3.2 - AU'fft.I2 aceito 1ft aceito 1ft rdeito !ti rejeito !ti 

3.3 - AUTtfR(It2 aceito 1ft aceito 1ft aceito 1ft rejeito til 

3.4 - AUTOTREI2 reieito !ti aceito 1ft rejeito !ti rejeito !ti 

QtES~O 4 
AIJERSM À tIJDAIQ aceito 1ft reieito !ti aceito 1ft rdeito !ti 

mTM5 
5.1 - AItIIOOE2 aceito 1ft rejeito !ti rejeito" aceito 1ft 

5.2 - IIftIHATICA2 aceito 1ft aceito 1ft aceito 1ft aceito 1ft 

S. 3 - PROIlITIYIDADE2 aceito 1ft aceito 1ft reieito !ti aceito 1ft 

QIIS~O 6 
PARTICIPAtAOí! rejeito 1ft reieito 1ft reieito 1ft rejeito Ht 

QUESTM 7 
DEmATIZACAO aceito 1ft reieito !ti rejeito 1ft aceito 1ft 

QUESTM 8 
I€GOCIAÇA02 aceito 1ft aceito 1ft aceito 1ft rejeito Ht 

ALFA UTILIlA/XJ = fI r 
Farar obedecidos os procedil!ntos estatisticos: quando n ( 31 USilOS a distribui,io Tj 
quando n ) 31 utilizuos a distribui,io norRl padronizada (l) 
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AIIlO 2 - DISTRIIJItM DE FREQÔ:IA (-1-) DAS VMIMIS TEST_ 

a) - GRtfftIOTO I( FlIfCIIIWUOS IIHItIIISTRAmS 

TEJfO DE MII:O 

lt-t4 anos 
~anos 
19-14 anos 
15-18 anos 
19-28 anos 

lIME 

18-25 
26-31 
32-35 
3H2 
43-56 

lOCltIZQ DA A6ÊHcIA 

Capitll 
Interior 

SEXO 

llualilo 
Fninilo 

-If' 

29 
35 

119 
111 
32 

'l1 
43 
63 

136 
'l1 

211 
96 

162 
144 

CoIissiOll6D 141 
1Io-c00issionado 165 

EsauRIDAIIE 

la r 2a gra. 88 
~iYn'sitirio 2t8 
Pós-graduaçio li 
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AlDO 2-

b) - 6RtfMDTO li: AllINISTNIES 

IIIME ,.-

28-36 iftOS 24 
'11-39 iIIOS 52 
41-45 iIIOS 111 
46-49 iftOS 91 
51-56 iIIOS 59 

TBfO DE BMCO 

M-15 iROS '(f 

16-21 iII05 122 
22-26 iROS 61 
'(f - 34 MOS 111 

LOCft.IZI(JIO DA A6ÊNCIA 

Cipitll 1" 
Intrriar m 

ESCIlMIIME 

la r 2g grll 133 
tmiwrsitário 183 
Pós-6rldllldo 11 

SEXO 

IIlsclllino 3M 
FninilO 23 
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mo - 3 

ERRO 11 ESTIMÇM 

CINTERIJAlOS 11 CMIAI(A PARA AS I1ÉDIAS DAS Q\l:STOES) 

ERRO = 5X (adliti-se 51 de erro de que a lédia da pOPula,ão não 
esteja no intervalo indicado) 

Zteste para alfa a 951 = 1,96 

1) - GRlfAlENTO 11 F\J«:IMIOS I8IO-AIM1INISTRADORES 

INTERVAlO li, CCWIANÇA 
PARA A tOlA 

Qutstão 1 - controlelburocracia {2.23; 2.48l 

Qutstão 2 - níYfI dr inforAdo 
gerrncial 

2.1 - cOllhrciEflto agência {3.t8; 3.29l 
2.2 - cORhrcil!nto Irrcado {3.13; 3.2Sl 
2.3 - conhrciEflto _rtsi (3.45; 3.64l 

Questão 3 - autonOlia grrrncial 

3.1 - autOllOlia p/ nrgócios {3.IS; 3.26l 
3.2 - autOllOlia adotar políticas {2.11; 3.t2l 
3.3 - autonOlia para prOlO(io {2.26; 2.Sll 
3.4 - autOllOlia para trrinar {2,st; 2.~l 

Quntão 4 - aYfrsio i IUdmu (2.11; 2.91l 

Quntão 5.1 - qualidadr albirntr {2.11; 3.Hl 

Quntão 5.2 - qualidadr infor.atica {2.55; 2.16l 

Quntão 5.3 - produtividadr da agência {2.94; 3.13l 

Quntão 6 - estílUlo à participa,io {2.21; 2.52l 

Quntão 1 - drlOCratiza,io das rela,õrs U.85; 1.96l 

Quntão 8 - capacidadr dr nrgociado {2.94; 3.16l 

i 

, 
IEDIA DA 
MOSTRA 

2.36 

3.19 
3.14 
3.55 

3.16 
2.91 
2.39 
2.63 

2.81 

2.89 

2.66 

3.14 

2.41 

1. 91 

3.15 



AlDO 3 -

2) - GRtfAlOTO IE AIIUNISTRAmS 

. 
IIfTERVM.O IE. CMIANÇA IfDIA DA 

PARII A IOIA AllJSTiA 

Qutstio 2 - nivtl dr inforndo 
9rrncial 

2.1 - conhecilento atincia 

2.1.1 - qualidadr (3.11; 3.85) 3.18 
2.1.2 - quantidadr (3.46; 3.65) 3.56 

2.2 - conhecil!nto I!rcado 

2.2.1 - ~Iidadt (3.48; 3.64) 3.56 
2.2.2 - qulftti~adt (2.91; 3.15) 3.16 

2.3 - conhtcillftta _rIR 

2.3.1 - ~Iidadt (3.36; 3.52) 3.44 
2.3.2 - ~tid-'t (3.11; 3.93) 3.82 

Questão 3 - altonGlia ttrracial 

3.1 - autonGlia pl ntláciOl (3.4t; 3.6t) 3.51 
3.2 - autQlQlia adotar paliticas (2.84; 3.t6) 2.9S 
3.3 - autOlOlil Plra pr~la Ci.81; 2.10 1.91 
3.4 - autonGlia para trtinar (3.28; 3.49) 3.39 

Questlo 5.1 - .. alid~t lIbilltt (3.11; 3.81) 3.18 

Gutltlo 5.2 - ... Iidadt iftforlitica (2.69; 2.89) 2.19 

Questão 5.3 - prolutividadt da alflcia (3.11; 3.23) 3.15 

Quntlo 6 - i.,ortbcia da participada (4.36; 4.52) 4.44 

_tio 8 - capacidadt dt ntlociado (3.51; 3.64) 3.51 
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