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Sinopse 

Sendo um dos objetivos básicos do Banco Central do Brasil a produção de 

normas visando o controle da política econômica, creditícia e cambial, e tendo 

esta organização um caráter estritamente normativo, esta dissertação estuda, a 

partir de um modelo causal explicativo, as formas em que se apresenta o 

fenômeno denominado formalismo, buscando retratar as discrepâncias existentes 

entre o que está escrito nas leis e normas e o que é, de fato, realizado na prática. 
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Abstract 

As of the basic objectives of Brazil Central bank is to make mies to control 

economic, credit and change policies and as this organization has only norma tive 

nature, this essay studies the phenomenon named formalism, base on a causal 

model, trying to explain the differences between what is written in laws and mies 

and what is reaUy praticed in the Institution. 
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CAPÍTULO I 

Introdução: o formalismo como um fator relevante para o 

entendimento das organizações estatais 

A sociedade brasileira vem atravessand~, desde _final d~s anos 80 e iníci~ dos 90, momentos. de 

grande tensão, tanto no que se refere as questoes emmentemente economicas quanto as sOClais 

e políticas. Não faz muito tempo que o País retomou à sua plena normalidade democrática e 

nem tanta tradição temos desse tipo de prática política. 

A Constituição Federal de 1988, marco da redemocratização, foi esperada com grande ansiedade., 

criando-se uma falsa expectativa de que seria possível o País mudar, de um dia para o outro, hábitos e 

comportamentos adquiridos ao longo de sua história .. Mas os fatos demonstraram que os valores que 

orientam e estruturam a vida dos indivíduos e das organizações não são tão maleáveis. As novas leis 

entraram em vigor, mas uma boa parcela dos artigos da nova Constituição ainda estão por ser 

regulamentadas pelo Congresso Nacional. Vivemos nesse período pós-constitucional quase dez anos 

paradoxais: tínhamos leis, mas essas mesmas leis não poderiam ser aplicadas, porque na realidade, elas 

não eram aplicáveis, pelo menos, de imediato. 

Paralelamente a essa situação, estamos vivendo atualmente em um ambiente bastante conturbado por 

profundas alterações na ordem mundial, que afetam a vida de todos nós, provocando uma estranha 

sensação de asfixia devido ao enorme fluxo de informações que nos chegam a todo o momento. Essa 

ambiência em constante mutação teve a força de transformar, de um momento para outro, a nós 

brasileiros, que mal conhecemos o que significa a condição de cidadania, em "cidadãos do mundo". 

Essas duas situações antagônicas, uma demasiadamente morosa, marcada pelo compasso dos fatores 

estruturais e culturais, que já fazem parte da cultura da nação brasileira, e outra, extremamente 

dinâmica, orientada principalmente pela lógica do fluxo de capitais, pela globalização econômica, pela 

internet, ajudam a cristalizar um sentimento de que "por aqui nada muda". 

o meu interesse pelo estudo da administração pública brasileira surgiu a partir dessas percepções e 

considerações acima, além do fato, não menos importante, de que trabalho em uma organização estatal 

da esfera federal - o Banco Central do Brasil. Afinal, é antiga a percepção de que a administração 

10 



pública neste País nunca funcionou bem. Fatores como burocratização, mal atendimento, morosidade, 

absenteísmo, desrespeito para com o público-cliente, e outros mais, são termos já consagrados para 

qualificar a prestação de serviços na área estatal. 

Considero que o estudo do formalismo, aqui preliminarmente definido de acordo com uma das 

acepções mais aceitas dentro da Administração Pública, significando as discrepâncias existentes 

entre a lei, norma ou orientação legal, e sua aplicação na vida prática, ou seja, o que está na 

lei, na norma, e o que de fato é cumprido, propicia uma forma bastante interessante para se 

conhecer melhor o que acontece dentro de uma instituição pública. 

o Banco Central do Brasil - BC, é um órgão de ponta do Sistema Financeiro Nacional e também da 

administração pública do Brasil: é o formulado r e executor das políticas monetária e cambial e o 

responsável pela emissão de papel-moeda e moeda-metálica, além da execução de todo o serviço do 

meio circulante do País. É uma instituição relativamente nova, criada em dezembro de 1964, já dentro 

do padrão de excelência do serviço público que marcou a criação das autarquias, principalmente a 

partir dos anos 50. 

Desde sua criação, e mesmo bem antes dela, a existência de um banco central no Brasil foi reclamada e 

algumas vezes, criticada. Se por um lado o sistema financeiro nacional apresentou intenso 

desenvolvimento, principalmente a partir de 1945, tomando clara a necessidade da presença de um 

organismo normatizado r do sistema, outras forças atuavam no sentido contrário. Uma delas foi o 

Banco do Brasil, instituição que até então desempenhava dupla função, a de banco do governo e de 

banco privado. Outra força considerável foram os próprios banqueiros, representados pela FIESP, que 

preferiam maior liberdade de ação e formas de agir sem muita regulamentação. Devido a esta 

constelação de forças agindo em variadas direções, somente foi possível criar o Banco Central em 

1964, no início do longo período de governo militar no Brasil. 

A história demonstrou que o banco central criado não foi aquele órgão típico, independente e 

autônomo, como defendido por determinadas correntes de pensamento. Criou-se um órgão híbrido, a 

partir de uma instituição já existente, a SUMOC, que dividia suas funções executivas com o Banco do 

Brasil. Açodado pela fragilidade política existente, o Banco Central demonstrou em variadas ocasiões, 

não dispor de suficiente credibilidade, coesão interna, legitimidade, independência e autonomia para 

tomar determinadas decisões. Fatores políticos e econômicos interferiam no processo decisório do 

órgão, ilustrados pela crescente série de presidentes do órgão, substituídos a cada alteração do cenário 

político. Fatores de ordem interna, representados pela crescente afirmação de sua burocracia dirigente, 
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impediam reformas organizacionais que contribuissem para o aprimoramento do perfil gerencial e do 

funcionalismo do Banco Central. A esse processo estamos denominando, preliminarmente, de 

institucionalização. 

As questões primordiais, que cada vez maIS instigavam minha curiosidade e me conduziram a 

enveredar pelos caminhos do estudo do formalismo foram as seguintes: a) o Banco Central, instituição 

C1f}os oqetivos são a formulação e execução das políticas monetária e cambial, além de todo o semiço relacionado 

ao controle do meio circulante, pode ser considerado como uma instituição formalista ? Quais seriam, além do 

mais, os fatores a serem utilizados para avaliar uma situação formalista ? 

E mais, a presença do formalismo no Banco Central do Brasil estaria relacionada com nÍlJeis insuficientes de 

institucionalização, nos moldes como esta foi descrita acimal.. Ou sflja, fatores relacionados à institucionalização 

estariam relacionados de forma inversamente proporcionais ao grau de formalismo ? 

Além disto, como reage, ou não reage, o quadro administrativo, a burocracia desse Órgão, a determinadas 

situações que, ao provocarem mudanças institucionais, provocam altearações no seu status quo? 

o objetivo do presente estudo é conceber um modelo causal explicativo que possa servir como guia 

para futuros estudos comparativos entre o BC e outras organizações de formatos mais ou menos 

semelhantes e, paralelamente, tentar dar uma resposta às questões acima, contribuindo para um melhor 

entendimento do objeto de estudo. Ao mesmo tempo, propor novas alternativas que auxiliem as 

organizações estatais a se adaptarem de forma mais efetiva a esta conflituosa situação de ser ou não ser 

provocada por graus significativos de formalismo organizacional. 

Durante o processo de planejamento e desenvolvimento da pesquisa, procurou-se focalizar e perceber 

a organização Banco Central do Brasil como fazendo parte do intricado jogo de interesses políticos e 

econômicos que imprimiu, e ainda imprime, uma marca toda especial na administração pública 

brasileira. Ou seja, partiu-se do princípicio de que não é possível entender a razão da criação tardia de 

um banco central no Brasil, caso não se estabeleça os relacionamentos entre as forças sociais e políticas 

que atuaram dentro do Estado, muitas vezes o aprisionando, e em alguma situações, sendo conduzidas 

a reboque por esse mesmo Estado. Por entender que a realidade social envolve e imprime nas 

organizações, públicas ou privadas, marcas e dinâmicas comuns de ação, ou seja, as forças que atuam 
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no domínio social têm suas representações no seio das próprias organizações, não é possível entendê

las sem um estudo prévio dessa mesma realidade. 

Por esta razão, iniciou-se o estudo do formalismo através de um retrospecto, mais analítico e menos 

descritivo, dos aspectos estruturantes relacionados à formação social e política brasileira, da dicotomia 

entre o público e o privado, das origens do Estado moderno e da burocracia. 

No Capítulo II realizou-se uma análise das características culturais brasileiras, na medida em que 

procurou-se, para a construção e delineamento do objeto de pesquisa, aprofundar um pouco mais o 

referencial teórico, haja vista ter a questão do formalismo relacionamentos pouco claros com outros 

conceitos, tais como ética, moral, corrupção etc. O formalismo encontra-se em um ponto não muito 

bem definido, entre o legal e o ilegal, entre o direito e a negação do mesmo. Procurou-se uma origem 

mais remota para o termo formalismo, o que foi encontrado em Immanuel Kant. E apesar do 

significado do termo em Kant ser distinto do que estamos adotando, a leitura kantiana foi de vital 

importância para entender o percurso das teses dos demais autores privilegiados neste embasamento 

teórico. 

Não era possível realizar um estudo sobre o formalismo no Banco Central, sem que, necessariamente, 

fosse trazido à tona a história da sua criação e desenvolvimento até os dias atuais. Isto foi realizado de 

forma bastante pormenorizada nos capítulos III e IV e V, ocasião em que uma série de fatos históricos 

e documentais foram aproveitados para proceder a uma análise crítica sobre a instituição. 

O capítulo VI apresenta a metodologia de coleta dos dados da pesquisa de campo e a análise do perfil 

da amostra para, no capítulo VII, explicitar um modelo analítico concebido para o presente estudo, 

denominado modelo estrutural causal explicativo, realizando uma análise dos dados a partir dos resultados 

obtidos no estudo estatístico. 

Desde já torna-se necessano ressaltar que a pesquisa de campo levou em consideração somente o 

universo dos funcionários daquele Órgão que trabalham na cidade do Rio de Janeiro. Enfatizo, e 

voltarei sempre a fazê-lo ao longo deste estudo, que os resultados desta pesquisa não devem ser 

extrapolados para todo o Banco Central, sob pena de se cometer um grave erro metodológico. 

Entretanto, este fato não inviabiliza nem descaracteriza os resultados a serem apresentados, os quais 

poderão servir como base de comparação para outras linhas de pesquisa, dentro ou fora do Banco 

Central. 
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Finalizando, quero dizer que, em muitas ocasiões durante a realização desse trabalho, o caminho a ser 

percorrido ficou bastante indefinido, talvez pela própria magnitude e profundidade teórica com que foi 

necessário alicerçá-lo. Eu não imaginava, ao princípio desta tarefa, quão grande seria meu esforço para 

conseguir chegar à reta final. Por isto, em várias ocasiões, como se verá, fiz questão de não cercear o 

lado subjetivo e de imprimir minhas impressões sobre fatos que sucederam, tecer críticas e posicionar

me, sem que, com isto, a meu ver, o trabalho tenha ficado em débito com as regras que regem o 

campo da pesquisa científica. 

Permito-me, entretanto, abrir aqui um parêntese e ressaltar que esse momento foi entremeado por 

muitas dúvidas e percalços quanto à viabilidade desta meta, devido, por um lado, à profundidade que 

eu desejava utilizar para consolidá-la, e por outro, à minha própria fragilidade teórica em termos de 

determinados campos do conhecimento estatístico, o que obrigou-me a algumas incursões, estudos e 

revisões do assunto, além da participação em duas disciplinas extras nesta área. Nesta etapa foi 

essencial a constante ajuda e incentivo tanto de minha orientadora, professora Valéria de Souza, 

quanto do professor Moisés Balassiano, no seu incansável entusiasmo pela utilização de ferramentas 

mais sensíveis para a análise de dados, especialmente a utilização dos modelos causais estruturais. 

Desejo ressaltar, finalmente, que esse período marcou indelevelmente minha vida pessoal, de um lado 

pelo nascimento de meus dois filhos, motivo de alegria e felicidade constantes, e de outro, pela perda 

irreparável de entes queridos, que acompanharam entusiamadamente o início desse meu percurso mas 

que não puderam, infelizmente, estar aqui neste momento, para compartilhar dessa fase final. A eles, 

dedico, de coração, esse trabalho. 
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CAPÍTULO 11 

o Formalismo e a Formação Social e PoHtica Brasileira 

E ste capítulo procurará expor as linhas básicas de uma reflexão sobre os aspectos culturais da 

formação social da nação brasileira, além de colocar, resumidamente, a discussão teórica 

relacionada com o surgimento do Estado Moderno e da burocracia e seus quadros 

administrativos. 

Considero como limite inicial para esta discussão o início do século XIX, seja pela relevância dos fatos 

políticos e sociais que a partir daí ocorreram, seja pela efervescência da produção cultural ensejada pelas 

grandes modificações ocorridas - aí estaria o marco da formação da nação brasileira1
• No entanto, em 

decorrência da perspectiva histórica e cultural utilizada para a compreensão do formalismo, far-se-á um 

rápido retrospecto desde a descoberta do Brasil. Procurar-se-á adotar nesta fase uma abordagem 

menos descritiva e mais interpretativa. Com isto, espera-se produzir o necessário vínculo com o nosso 

objeto específico de estudo, já que, conforme se verá mais adiante, o fator cultural é considerado 

relevante por praticamente todos aqueles que procuraram estudar a questão do formalismo. 

A evolução do Estado Brasileiro deu-se à luz de diversos fatores ocorridos nos países europeus e 

mesmo dos Estados Unidos. Na Europa a evolução ocorreu através de várias etapas históricas de 

desenvolvimento cultural, econômico e político, ou seja, Renascimento, Reforma, Contra-Reforma, 

Ilustração, Revolução Industrial, as quais culminaram com a atual configuração de Estado no presente. 

Nas colônias britânicas na América, o desenvolvimento ocorreu basicamente sob o comando e 

controle da iniciativa privada, não tendo o Estado britânico exercido qualquer intervenção 

monopolizadora. Os constitucionalistas americanos empenhavam-se na construção de instituições 

políticas que evitassem a centralização do poder. Em consonância com o ideal liberal, buscavam 

1 O início do século XIX foi marcado por uma série de acontecimentos políticos que provocaram conseqüências importantes para o 
futuro da formação da nação brasileira: a transmigração da família real, a fundação do Banco do Brasil, a independência do Brasil, 
libertação dos escravos, o fim da monarquia. Essa delimitação já foi empregada também por outros autores, como Hollanda, 
S.Buarque. Raízes do Brasil, Rio de Janeiro, José Olympio Editora, 1936, p. 43, para quem "1888 é o marco divisório entre duas 
épocas - o instante talvez mais decisivo em toda a nossa evolução de povo."; Famo, Raimundo. Os donos do Poder. 1958, considera 
que a história do Brasil, vista de norte a sul como uma nação, tem início a partir desta chegada de dom João VI. Ver tanlbém: 
Iglésias, Francisco. Trajetória Política do Brasil - 1500-1964. Cia da Letras, São Paulo, 1993, p. 124; Camargo, Aspásia. A 
federação acorrentada. ANPOCS, 1992, mÍnleo., p. 2. 
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assegurar a limitação do poder do Estado sobre os indivíduos. Lá, diferentemente daqui, as 13 

Colônias, soberanas e independentes, abdicaram de parte de sua soberania em favor de um governo 

federal. 2 

Já os Estados que emergiram independentes na América Latina, entre eles o Brasil, "deJemJo/tJeram-Je 

em função dos intereJses e das idéiaJ de um pequeno grupo de notálJeÚ e cOnJemaram o fundamental de 

tais caracteriJticas até o primeiro terço do século XX ", tendo as populações locais exercido pouca 

intervencão neste processo.3 O princípio federativo aqui implantado através da Constituição de 1891 se 

deu em um contexto histórico e político que propiciou a construção do espaço nacional a partir de um 

projeto político empreendido pela Coroa, cuja base de sustentação social era formada por parte da 

classe senhorial escravista, ligada à produção e comercialização do café.4 

A colonização do Brasil, ou melhor, da colônia portuguesa da América, deu-se dentro dos objetivos e 

princípios que norteavam o capitalismo mercantil da época. O território foi considerado como 

conquista portuguesa e os nativos contratados como súditos do Rei. O que importava, na realidade, 

não eram as terras em si, como fonte e matéria agriculturáveis, mas o direito ao monopólio do pau 

brasil. A imensidão das terras foi o principal aspecto que levou a Coroa a conceber um plano de 

administração conduzida por empresas particulares, sem ônus para o Tesouro. A primeira tentativa, 

neste sentido, ocorreu em 1504, com a doação da ilha de São João (atual Fernando de Noronha) a um 

judeu converso. Fernando de Noronha foi o primeiro arrematante do contrato de exploração de pau

brasil, experiência que não foi bem sucedida "nem Jemiu como incenti!Jo para exploração daJ n01JaJ 

dI ,·,,5 terraJ o mpeno . 

O início da colonização foi conduzido criteriosamente pelo poder Real, dominado à época pelo caráter 

absolutista da dinastia de Avis. Era o capitalismo de Estado que, apesar de não deter a direção das 

empresas colonizadoras, fornecia as autorizações, provia as armadas, dava concessões e privilégios, 

sempre visando alimentar seu ávido regime fiscal e alfandegário. Diverge, desta forma, a colonização 

portuguesa da inglesa. Aquela pode-se dizer que foi realizada graças à iniciativa particular. A diferença 

das duas formas de atuação e intervencão decorreu, basicamente, da organização dos dois Estados 

envolvidos. Enquanto a Inglaterra repeliu a centralização burocrática, Portugal, desde o início do 

2 Limoncic, Flávio. O princípio federativo no sistema político brasileiro. Pacto Federativo. No. 17, Nov.Dez/93, p. 97-98 

3 Jaquaribe, Hélio. O Estado na América Latina. in "A Economia Mundial em Transformação" - FGV - Rio de Janeiro, p. 66-82 
- 1994. 
4 Limoncic, Flávio. Op. Cit., p. 98. 

5 Iglésias, Francisco., Op. Cit., p. 23. 
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século XV já estava consolidado como Estado nacional absolutista, de caráter burocrático

patrimonialista.6 

A esse período inicial seguiu-se o regime das capitanias hereditárias, colocado em prática somente a 

partir de 1534, por dom João IH: dividiu-se o território em lotes de cinqüenta léguas de costa, que se 

estendiam em direção ao interior até a linha de Tordesilhas, a ser demarcada, evidentemente, no 

futuro. Cada lote, denominado capitania, seria doado a um capitão-mor, que detinha grandes poderes e 

era o responsável por todos os negócios, apesar de, pelo contrato de doação, estar garantida a 

presença real: parte das riquezas arrecadas era repassada à Coroa. 

A finalidade maior dessa descentralização foi a de facilitar a administração. Se não haviam adversários a 

vencer, havia uma imensa extensão de terras a povoar. Havia, ainda, o problema das incursões 

estrangeiras à costa da colônia. Era preciso desencadear o processo de povoamento e colonização. 

Tanto Faoro quanto Iglésias não consideram o regime das capitanias hereditárias como um regresso ao 

feudalismo, já que obedeceu a um projeto de administração criado e gerido pela Coroa. O processo de 

colonização conduzido pelos mandatários do Rei foram confiados à iniciativa privada, havendo 

incentivos da Coroa, através de isenções para a agricultura, doações de terras, segurança nos campos. 

O regime das capitanias mal se instaurou: das catorze capitanias, somente duas floresceram: a de 

Pernambuco e a de São Vicente. Ante as muitas dificuldades encontradas, os próprios donatários 

pediram socorro ao poder real. Criou-se, em 1548, o governo geral, transigindo o regime de 

descentralizado para centralizado. Como afirma Iglésias7
, "sob o signo dessa ambigüidade decorrerá a 

tr,!jetória política brasileira: assim foi a Colônia, como será no Império e na Repúblicd'. 

A quantidade de colonos portugueses que se dispunham a vir para a nova colônia era bem reduzida. O 

perfil do colonizador português é descrito através de duas imagens antagônicas: seriam tanto indivíduos 

de origem nobre quanto aqueles oriundos da ralé da sociedade portuguesa, maioria de degredados. 

Com relação a esses últimos, deve-se destacar que, necessariamente, esses degredados não seriam 

pessoas de conduta abominável. Regulada por um código de justiça "destituída de sentido", as 

Ordenações do Reino, a sociedade portuguesa confundia, muitas vezes, pecado e crime, classificando 

como criminosas situações que, hoje, seriam tidas como condutas normais8
• 

6 Iglésias, Francisco. Op. Cit., p. 57. 

7 Iglésias, Francisco. Op.Cit., p. 26. 

8 Iglésias, Francisco, op. cit., p. 24. 
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A maioria dos colonos senam aventureiros, os desenraizados, que, com escassas possibilidades de 

trabalho, nada tinham a perder em participar na aventura colonizadora. Hollanda9 distingue dois tipos 

básicos de colonizadores: um, cujo modelo é o colonizador das treze colônias da América, onde 

preponderou a ética do trabalho. O trabalhador 

'e aquelle que enxerga primeiro a difficuldade a l)encer, não o triumpho a alcançar. O 

eiforço lento, pouco compensador, e persistente, que no entanto mede as possibilidades de 

esperdício e sabe tirar o máximo proveito do insignificante, tem um sentido bem nítido 

para elle. Seu campo visual é naturalmente restricto. A parte é mais do que o todo ': 10 

O colonizador português, ao contrário, enquadra-se ma1S na ética da aventura. Enquanto o tipo 

trabalhador enaltece as ações que visam estabilidade, segurança pessoal e perspectiva de futuro, para o 

indivíduo aventureiro esses ideais lhes parecem sem sentido. 

"Esse rypo humano ignora as fronteiras. No mundo tudo se apresenta a elle em generosa 

amplitude e onde quer se erjja um obstaculo a seus propósitos ambiciosos, sabe 

traniformar esse obstaculo em trampollim. Vive dos espaços illimitados, dos prqjectos 

vastos, dos horizontes distantes. ,tl 

Hollanda destaca que a participação do espírito empreendedor dentro da ética do trabalho, conforme o 

entendimento acima, teve aqui uma participação bem reduzida, "quase nuld'. Foi essa qualidade de 

espírito aventureiro, típico do colono português, o fator preponderante para o sucesso da colonização, 

tendo em vista as dificuldades e diferenças climáticas européias, dotando-lhes de características 

in igualáveis de adaptabilidade. Esse jogo de cintura, essa mobilidade social, esse jeitinho de contornar as 

situações e se adaptar ao meio ambiente seriam traços típicos dos portugueses, e um legado cultural 

fundamental ao povo brasileiro. Disto decorre o caráter passivo do colonizador: 

9 Hollanda, S. Buarque. op. cit., p. 21. O autor destaca que essa classificação corresponde a tipos puros, que auxilianl o IÚVel analítico, 
mas que, na realídade, os dois tipos são encontrados, no mundo real, em graus variados de composição e em combinações as mais 
diversas. 

10 Id ibid., p. 21. Transcrito de acordo com o texto original. 

11 Id ibid, p. 21. Transcrito de acordo com o texto original. 
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{'instrumentos passivos, sobretudo, acclimavam-se facilmente, acceitando o que lhes 

suggeria o ambiente, sem cuidar de impor-lhes normas fixas e indelelJeis. (..) Entre nós, 

o dominio europeu foi em geral brando e molle, menos obediente ás regras e dispositú)os, 

mais conforme á lei da natureza. A vida foi aqui incomparat)elmente mais suat)e, mais 

acolhedora das dissonancias sociais, raciais, moraes e até religiosas. Os nOSSOJ 

coloniZf1dores foram, antes de tudo,homenJ que sabiam repetir bem o que eJtatJa feito ou 

lL' . ,AZ o que lfJes enJznara a rotzna. 

Compreende-se assim, porque, durante todo o período colonial, o Brasil não foi visto pelos seus 

habitantes como uma nação à qual eles pertenciam, com uma cultura própria e sentimentos nacionais. 

O governo central existente não passava de uma simples representação do governo português, já que 

competia ao Conselho Ultramarino deliberar sobre todos os assuntos da colônia. 

Foi somente com a vinda de D. João VI (1808) é que essa questão começou a sofrer mudança 

significativa, apesar do alto preço pago decorrente desse fato, ou seja, o fiscalismo foi ainda mais 

exacerbado e implacável, visando cobrir as despesas da destruição do Reino por Napoleão, as custas 

da mudança da Corte portuguesa para o Brasil e ainda efetuar a manutenção dos privilégios auferidos 

pela máquina administrativa que acompanhou o Rei. 

VENANCIO FILH013 aponta ainda outro fator significativo. Apesar das inúmeras vantagens advindas 

da transmigração da família real, o país recebeu e incorporou à sua cultura 

"os vícios e deficiências de uma máquina administrativa inteiramente inadequada, para 

um país novo, e que pelo caráter pacífico de nossa Independência, permaneceu íntegra 

como a administração do país independente". 

Assim, os modernos princípios liberais oriundos da França e Inglaterra que nortearam a nossa 

independência, tiveram que conviver e se adaptar com um arcaico modelo de administração pública, 

marcado, como já visto, pelo patrimonialismo estamental, uma das fontes presumíveis do formalismo 

de nossa atual administração. 

12 Id. ibid., p. 27. 

13 Venâncio Filho, Alberto. A Intervenção do Estado no Domínio Econômico - O Direito Público Econômico no 
Brasil. FGV, Rio de Janeiro - la. edição - 1968. 
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Com a chegada da família Real, foi fundado o Banco do Brasil, a Imprensa Régia, e a Real Fábrica de 

Ferro de São João de Ipanema. A proclamação da República ocorreu em um contexto de reação ao 

centralismo exagerado imposto no primeiro e segundo Reinados, surgindo a federação de uma forma 

totalmente diversa do que ocorreu nos Estados Unidos14
• Lá, acompanhando um movimento 

centrípeto, a federação surgia pela união de 13 colônias, em busca de uma centralização. No Brasil, 

apesar dos defensores da República se abeberarem nas idéias liberais americanas, a tradição sempre foi 

de governos centralizadores. Na verdade, a razão que sustentava a proposta republicana era justamente 

a tentativa de enfraquecimento do poder unitário, uma estratégia que vislumbrava na mudança do 

regime a forma de prover mais poderes para os estados federados. 

Faoro1s já vislumbrava a natureza dúbia que serviria de substrato ao País: o Estado precedeu a Nação, 

ou seja, criou-se uma estrutura sem ''povo''. Passando pelos graves problemas decorrentes da 

independência em 1822, devido às inúmeras revoltas e lutas das províncias hostis à separação16
, 

construímos, em etapa posterior, uma obra de engenharia política que foi o federalismo à moda 

tupiniquim 17, gerando, segundo Camargo18
, "um paradoxo à primeira lJista indecifrálJef que é a 

presença na vida política de duas tendências contraditórias, o centralismo exacerbado e o mandonismo 

local'. Teríamos, desta forma, duas explicações clássicas para a forte injunção do poder central na vida 

política brasileira: a primeira a explica através da origem patrimonial/burocrática portuguesa, enquanto 

a segunda privilegia uma certa continuidade entre o poder colonial e o Brasil independente, ou seja, um 

determinado acordo entre elites nacionais, 

"que garantiu ao país a integridade de um enorme território sob o comando das elites 

portuguesas. Essa tendência unificadora não se interrompe com a descentralização 

republicana de 1889 - apenas temporariamente se abranda - para logo a seguzr, com 

Vat;gas, a partir de 1930 retomar o seu ciclo". 

14 Para os gregos, República significa o mesmo que Estado ou comunidade política (politéia), originando-se no vocábulo latino respublica, 
coisa pública, coisa comum. A idéia de República, como hoje a conhecemos, é uma realidade da história contemporânea. Teóamos, 
como formas de governo, o Despotismo, governo de um só, sem leis, a Monarquia, governo de um só, com leis, e a República, 
governo do povo, a democracia, com autoódades constituídas pelo voto do povo. Iglésias, Francisco, op.cit., p. 117. 

15 - Raymundo Famo, O Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro, Porto Alegre, Editora Globo, 1958. 

16 _ Iglésias, Francisco. Op. Cit., pág p. 125. 

17 - O federalismo é definido por Camargo, como um "modelo extra-europeu de organização do Estado marcado pela coexistência de 
duas soberanias: a da União, que detém o controle e a execução de algumas funções comuns, e a das unidades federadas que se 
ocupam do resto". No Brasil, singularmente, essa engenharia realizou-se diferentemente, "e tenderam, a partir de 1930, a fortalecer 
cada vez mais a União em detrimento das autonomias estaduais". Camargo, Aspásia. Op. Cit., 1992, mimeo, p. 2. 

18 - Camargo, Aspásia, ido ibid., p.2. 
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Revisitando a dualidade "público" e "privado" e o surgimento do Estado moderno 

Ao se propor uma caracterização para o Estado moderno costuma-se recorrer a uma comparação que, 

se não é original, continua sendo válida: para a antiga democracia grega o Estado representava algo 

concreto, como um lugar de convívio e do exercício pleno da vida política dos cidadãos, que faziam 

dessa atividade a base da cidadania plena. Ali o cidadão é o ser político por excelência. O que 

caracteriza o Estado Moderno é justamente o contrário: é algo abstrato, onde a participação torna-se 

segmentada, hierárquica e, além disso, condicionada a outros fatores tidos como mais importantes que 

a participação cidadã, condicionados por outros mecanismos insurgentes como a propriedade privada e 

o mercado. Segundo Hegel19
, o Estado pode existir inclusive a despeito da vontade dos indivíduos: 

''pode formar-se um Estado mesmo se os indivíduos que o lJierem a integrar, não ti!Jerem qualquer 

ligação do ponto de vista dos costumes, da cultura, da língua ou mesmo da religião" 

A todo esse processo Hegel denomina exteriorização, ou seja, o Estado desliga-se da sociedade, separa-se 

dela, e é este o significado do termo "abstração do Estado": entendida como a separação, 

autonomização e especialização de um centro de poder com relação ao corpo de cidadãos, com o 

Estado surgindo agora de maneira exterior e até mesmo contra a vontade dos indivíduos, adquirindo 

uma característica coativa que tanto se lhe observa. 

Ademais, tal mudança mostra que: 1) a liberdade passa a ser entendida como liberdade individual, 

sendo praticada na área reservada às atividades privadas de caráter social e 2) a cidadania se rarefez, 

"limitando-se à participação esporádica na eleição de parlamentares e gOlJemantes, de sorte que, perdido 

na multidão, o indivíduo já quase não percebe a influência que exerce,,20 ou seja, a cidadania torna-se 

abstrata. 

Entendida desta forma, e aliada à irreversibilidade do processo, qualquer que seja a engenharia de 

institucionalização do Estado, este vem para tentar diminuir esse "gap" que se formou a partir da 

separação ''público -privado" e ''político-econômico''. 

É também a partir das dicotomias político-econômico, público-privado, que localizamos em nossa 

análise o surgimento do fenômeno burocrático. Antes de procedermos a uma análise mais aprofundada 

19 Hegel, citado por Torres, Brum - Figuras do Estado Moderno,. São Paulo - Brasiliense, 1989, p. 25. 

20 Constant, Benjamin - citado por Torres, Brum, ido ibid., p. 30. 
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dessa afirmação, procuraremos caracterizar melhor a questão do surgimento do Estado. Torres, 21 

utilizando as categorias de análise de Weber, reconhece três razões que possibilitaram o advento do 

Estado Moderno: 

a) nascimento da idéia de "soberania", significando aqui o afastamento do pnnclpe das redes de 

vassalagem medieval, a fixação de fronteiras geográficas, o centralismo governamental e a consolidação 

e crescente afirmação do poder do rei frente à nobreza e à igreja. A conseqüência imediata e 

importante da soberania real foi o ressurgimento de um espaço público, notoriamente abolido durante 

a Idade Média, mesmo que tal fato não tenha provocado o ressurgimento da cidadania. Neste caso, o 

vassalo perde terreno para o súdito. 

b) "despatrimonialização" do poder, significando a substituição das rendas senhoriais por impostos, 

que passam a ser a base da despesa governamental. Isto ocorre nos três planos da vida civil, ou seja, no 

jurídico, pela separação entre o direito público e o direito privado; no plano administrativo pelo 

surgimento da burocracia racional e, no plano financeiro, pela demarcação entre os recursos e bens 

estatais daqueles recursos de propriedade do governante. 

c) surgimento da "despersonalização" do poder real, mediado pela consolidação dos pnnClplos da 

sucessão dinástica, segundo o qual a lei é o fundamento da sucessão real. Ele é feito soberano para 

obedecer às leis, ou seja, o poder perde o caráter divino, intrínseco até então à pessoa do rei. 

A partir dessas constatações, Torres sustenta que a contra-face da abstração do Estado é o surgimento 

da democracia representativa, justamente apoiada nas três razões acima. 

A virada do século: novas formas de gerência dos entes públicos 

A década de 80 assistiu a um movimento geral de reformas de Estado e reformas administrativas em 

diversos países, que pode, resumidamente, ser expresso em termos de dois objetivos básicos: redução 

do déficit público e diminuição do crescimento do setor estatal. Os governos destes países realizaram 

uma tentativa de mudança, tanto da dimensão institucional quanto da ideológica, visando uma 

reorganização do setor público: mudança institucional no sentido de que seria necessário alterar tanto a 

estrutura como o funcionamento do setor público, possibilitando um acréscimo de sua autonomia, 

maior eficiência na consecução dos resultados, e ao mesmo tempo e em contrapartida, um maior 

21 Torres, Brum - Figuras do Estado Moderno. p. 46 
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controle daquele setor por parte da sociedade. Na dimensão ideológica, por representar uma mudança 

no paradigma que tem orientado a burocracia estatal: a chamada "burocracia l1)eberiand' deveria dar 

lugar a uma "burocracia gerencialistd', com a conseqüente introdução de práticas típicas de mercado 

na administração pública. 

Esse movimento parece ter-se universalizado: tanto os governos de países que dispõem de setores 

públicos considerados grandes - como a Suécia - mas também governos de países com pequenos 

setores estatais - como a Inglaterra - têm conduzido reformas de Estado de natureza e objetivos 

similares. 

Essa tendência reformista do Estado cursa, em paralelo, e mesmo decorre, das grandes transformações 

que tiveram origem a partir do fim da Guerra Fria, sendo potencializada pelo desmoronamento do 

comunismo e da crise do Estado de Bem-Estar. A superação da polarização Norte-Sul gerou um 

padrão bem mais monocórdico, facilitando a implantação de padrões universalistas de consumo e 

orientadas segundo as forças de mercado. Os Estados, segundo os teóricos reformistas, acham-se 

despreparados para as novas pressões dessa ambiência globalizada e por isto precisam ser 

repensados22
• 

O diagnóstico e a justificativa que nortearam - e ainda norteiam - esse movimento de reformas 

também são comuns: o setor público caracteriza-se por ser "inchado", ineficiente, abrangendo áreas da 

economia às quais poderiam ser assumidas pela iniciativa privada e, principalmente, o setor estatal 

considerado como o maior responsável pelo déficit público. Em outro nível, presume-se que o setor 

privado é, geralmente, mais eficiente que o público na produção de bens e serviços. Daí, uma atividade 

somente deve ser realizada pelo Estado, quando houver uma razão bastante persuasiva que justifique 

tal finalidade23
• 

Mudanças dessa natureza envolvem um enorme esforço, o qual não se resume somente em uma 

vontade política dos novos governantes, mas pressupõe uma correlação de forças políticas majoritárias, 

que forneça a sustentação necessária para a aprovação de profundas alterações na ordem 

22 _ "O conflito Leste-Oeste ocultou a emergência de forças que agem desde 1950 e que aparecem como elementos chaves para a 
organização internacional: a globalização econômica e cultura, a massificação das trocas comerciais, a emergência das questões 
planetárias, as migrações demográficas por exemplo." Marisol Touraine. Le Bouleversement du Monde. Géopolitique du XXle 
SiecJe. Paris, 1995, p. 198. Ver também: Fleury, Soma. Saúde e Qualidade de Vida: combater a desigualdade a exclusão. 

setembro, 1996 (mimeo). 

23 _ Richardson, Ruth. The New Zealand Public Sector. Brasília. Mare. 1996, p. 102. 
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constitucional-legal. Caracteristicamente, esses processos são normalmente lentos e dependentes de 

acordos e alianças políticas, o que indica, para sua viabilização, uma continuidade das práticas políticas 

postas em ação. O processo político, assim, precisa ser dimensionado para mais de um período 

legislativo, o que significa que a fração política dominante deve ter, como um dos principais objetivos, 

a necessidade de manter uma continuidade no poder, ou seja, de antemão, está prevista a necessidade 

de reeleição. 

Esta foi a concepção básica das reformas na Inglaterra, e assim também ocorreu na Nova Zelândia. 

Outros países tentaram a mesma solução, tais como Austrália, Dinamarca, Suécia. Desta forma, uma 

variável que parece importante para a concretização das reformas é a que representa a manutenção da 

correlação das forças políticas reformistas - bloco político dominante bastante sólido que consegue 

reeleger-se por vários mandatos consecutivos e dar continuidade ao processo. Países que conseguiram 

implementar reformas consideradas radicais - Inglaterra e Nova Zelândia - apresentaram essa 

característica24
• Os fatos tem demonstrados, atualmente, que também o Brasil parece não fugir desta 

regra geral. 

Estado e a burocracia estatal como objetos de referência 

A Burocracia continua sendo, apesar do muito que se escreveu e que ainda se produz sobre o tema, 

uma categoria ainda não bem definida. E ainda que sendo muito discutida ao nível popular, segundo 

uma concepção bastante negativa, significando reino do papelório, da morosidade, da ineficiência, os 

diversos estudiosos que abordaram seus múltiplos aspectos têm dificuldades em propor ou reconhecer 

um conceito ou uma classificação que abarque todas essas características. 

Segundo Girglioli25
, o termo burocracia foi empregado pela primeira vez em meados do século XVIII 

pelo economista fisiocrático Vincent de Gournay, visando a identificar o segmento de funcionários da 

administração do estado absolutista francês, sob a tutela e dependência do soberano. De origem 

fisiocrática, o termo não poderia deixar de, desde o início, incluir uma forte conotação negtltiva. 

24 - Hennan Schwartz. Public Choice Theory and Public Choices. Bureaucrats and State Reorganization in Australia, Denrnark, New 
Zeland, and Sweden in the 19805. Administration & Society, voI. 26, 1994, p. 52. Ver também: Carvalho, Wagner. A reforma 
administrativa da Nova Zelândia nos anos 80-90: Controle Estratégico, Eficiência Gerancial e Accountability. Trabalho 
apresentado na 21". ENANPAD, 1997. Carvalho, Wagner. Refonnas de Estado: em busca de um modelo comparativo. Revista de 
Administração Pública, RJ, v.31, no 1, p.139-144. 

25 GirgIioli, Pier Paolo - Burocracia apud Bobio, N./ Matteucc~ N./ Pasquino, Gianfranco - Dicionário de Política. Brasília, Editora 
Universidade de Brasília, 1986, p. 124. 
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A partir daí a expressão se difunde e se populariza, chegando até aos nossos dias para indicar, 

criticamente, a proliferação de normas, de ritualismos, de formalismos, tanto em instituições 

governamentais como privadas. 

Utilizando basicamente a linha de raClOClnlO seguida por Lefort26
, diríamos que podemos distinguir 

duas correntes teóricas: uma, que a reconhece como uma categoria desprovida de autonomia, e que, 

apesar de sua legitimidade social e política, é estruturalmente dependente de outras categorias da 

sociedade. Neste sentido, e nesta acepção, a burocracia não se constitui em uma classe. Dentro dessa 

vertente, podemos estudar a contribuição de Hegel, Marx, Lenin, Trotski, e o desenvolvimento do 

pensamento marxista atual. Em outra direção, mas incluso nessa mesma acepção, estão os estudos de 

Max Weber que se destacam tanto no contexto da sociologia do poder-dominação, como sua marcante 

influência sobre o pensamento administrativo ocidental, focados nos fatores eficiência e eficácia do 

processo produtivo, e utilizados nas diversas abordagens da teoria organizacional. 

A segunda linha teórica vê a burocracia dotada de autonomia, de poder, constituindo-se em uma classe: 

seja na forma como se costumava reconhecer no regime da antiga União Soviética, onde a burocracia 

do partido passou a dominar todos os meios e níveis de vida, à forma de uma verdadeira classe 

dominante, seja pelo fenômeno que se passou a tratar como burocratização do modo de vida, que 

passaria a ser um padrão geral, caracterizado, no trabalho, pela hierarquia e estabilidade do emprego e, 

na dinâmica social, pela homogeneização dos procedimentos. De qualquer forma, esta percepção 

assinala que o fenômeno burocrático possui uma dinâmica e uma lógica próprias, capazes de estender

se sobre toda a sociedade. 

o desenvolvimento da burocracia brasileira se dá, também, dentro de uma lógica e dinâmica das 

construções teóricas acima sumariadas. Podemos distinguir algumas peculiaridades, típicas da 

burocracia brasileira. A partir de 1930, o Estado sofre uma grande transformação, passando a interferir, 

em graus crescentes, na economia produtiva do País. Somente a partir daí, a burocracia estatal, 

formada pelos quadros administrativos estatais, passa a assumir, gradativamente, papel importante 

como ator político e social na construção da nação, na garantia da igualdade e dos direitos do cidadão, 

do aparelho social e das políticas trabalhistas.27 

26 Lefort, Oaude - Que es la Burocracia? apud Oszlak, Oscar - Teoria de la burocrada estatal: enfbques críticos. México, Editorial Paidos, 
la edição, 1984, p. 17-53 

27 27 Araújo, Flávio Tojal. Petrobás: seu papel na política de petróleo e o processo de internacionalização econômica. RJ, 
FGV /EBAP (Dissertação de Mestrado), 1996, p. 33-34. 
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Procurou-se focalizar neste primeiro capítulo, o cenarlO onde se desenvolve o formalismo, situando 

aspectos culturais, estruturais, políticos e econômicos, considerados necessários para, desde já, clarear o 

caminho a ser percorrido, a partir de agora, pela pesquisa. A conseqüência lógica dessa afirmativa é o 

entendimento de que o formalismo organizacional não existe como fator isolado, já que a própria 

organização só existe a partir das necessidades da realidade social. Em outras palavras, essa realidade 

social atravessa a cultura organizacional, interagindo com ela, recebendo dela também insumos, que, 

em um processo dialético, possibilita o seu constante desenvolvimento. 

o próximo capítulo apresentará as bases teóricas que darão sustentação ao presente estudo além de 

propiciarem a identificação, seleção e análise das categorias e variáveis que irão balizar o estudo do 

formalismo no Banco Central do Brasil. 

26 



CAPÍTULO III 

O Formalismo e seus Principais Desafios Conceituais 

F ormalismo é um termo que tem seu significado associado a diversas áreas da atuação e 

conhecimento humanos: na Literatura, na Filosofia, na Sociologia e Administração. 

Interessa-nos, sobremaneira, as formas que o formalismo assume no contexto administrativo. 

Entretanto, a leitura filosófica e sociológica tomam-se importantes, pelo menos, por dois motivos: 

primeiramente, a fundamentação filosófica e sociológica do formalismo assume grande importância, já 

que o estudo do mesmo só tem sentido, como ficará claro mais adiante, a partir do surgimento do 

movimento filosófico conhecido como Iluminismo, que forneceu as bases de sustentação para o 

pensamento liberal da modernidade. Em segundo lugar, o campo de atuação da Administração Pública 

atual utiliza-se de conhecimentos de várias outras áreas do saber humano, notadamente das ciências 

sociais. Por conta disso, própria EBAP /FGV28 
-, oferece, no curso de Mestrado em Administração 

Pública, disciplinas como Ética, Estado e Sociedade e Sistema Político Brasileiro. Da mesma forma, 

recentes concursos públicos para provimento de cargos de Gestores Públicos, promovido pelo 

MARE, dedicaram farta bibliografia na área das Ciências Sociais29
• 

Gostaria, de início, distinguir dois ''formalismo!', que, entretanto, se acham relacionados, até mesmo, 

por fatores de causalidade. O primeiro deles é o formalismo filosófico, que passarei a denominar de 

formalismo abstrato. Tem seu representante maior em KANT, cujos escritos repercutiram nos 

trabalhos de vários outros estudiosos, dentre os quais Max Weber possivelmente seja o expoente mais 

importante. Formalismo, neste contexto, refere-se à necessidade de se realizar um exercício de 

abstração em relação aos princípios e máximas morais, retirando deles todas as injunções materiais, 

tais como sentimentos, desejos, necessidades, inclinações. Sobraria deste processo somente a forma 

pura da norma, a qual teria validade universal para todos os seres racionais. 

28 - EBAP /FGV - Escola Brasileira de Administração Púbica, da Fundação Getulio Vargas - RJ. 

29 - MARE - Ministério da Administração e da Reforma do Estado. Ver edital no. 3, DOU de 6/10/97, Concurso Público para os 
Cargos de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento e Técnico de Planejamento e 
Pesquisa .. 
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Kant, por exemplo, afirma que o valor moral de um ato está no respeito do dever pelo dever30
, 

independentemente de qualquer condição material e à revelia de qualquer sentimento. Segundo Kant, 

para se tornar de aplicabilidade universal, uma norma ou lei deve ser definida a priori, independente 

das materialidades às quais se referem. As ações morais não podem ser determinadas pelos objetos, 

mas por princípios. Por isto, é necessário a eliminação de toda matéria da lei, não restando mais nada 

além de simples forma de uma legislação universal 31 • Hegel, criticando a aplicabilidade desse conj~nto 

de princípios a partir do conceito de eticidade32
, afirma que, apesar do grande mérito desta posição, ela 

se converteria, na verdade, em um formalismo vazio.33 

Uma segunda acepção de formalismo é estudado mais no âmbito da Sociologia e da Administração 

Pública. Em contraposição à formulação anterior, caracterizada como um estudo abstrato das normas, 

aqui poderíamos dizer que se estuda o formalismo concreto: em termos gerais, se refere ao 

descompasso observado em determinadas sociedades mais em que outras, entre a lei formal e o seu 

cumprimento no cotidiano das situações reais. Nestas situações onde as normas e leis, que, 

formalmente e mesmo constitucionalmente, teriam validade universal, no cotidiano não são aplicadas a 

todos os indivíduos igualitariamente; pode ocorrer também que, em determinadas situações elas sejam 

observadas e em outras são descumpridas, sem que isto configure uma prática caracterizada como ilegal 

ou marginal. 

Estudando o formalismo dentro dessa conotação, Ramos34 apresenta inicialmente quatro sentidos que 

a palavra assume: a) formalismo como uma característica típica das elites - sejam elas religiosas, políticas 

ou econômicas, ao manifestarem seu ceticismo em relação às regras. Ou seja, as regras existem e são 

necessárias, mas não foram feitas para elas e sim para as massas; b) formalismo das burocracias 

empedernidas que, ao valorizarem demasiadamente as regras e normas, fazem delas o próprio 

objetivo. Isto produz o chamado "deslocamento de objetivos"; c) formalismo significando uma 

conduta de acomodação a um novo ambiente. Assim, o sujeito formalista, para não chamar atenção 

sobre si, assimila a conduta dominante na nova ambiência; d) formalismo como uma discrepância entre 

os comportamentos concretos e as normas, leis e regras prescritas. Tal acepção foi desenvolvida por 

30 - Dever, para Kant, "É a necessidade objectiva de uma accão por obrigação". Ou seja, somente uma vontade santa, absolutamente 
boa, não age por dever, ou seja, na vontade santa existe uma correspondência entre a vontade e as leia da autonomia. KANT, I. 
Fundamentação da Metafisica dos Costumes. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa. Edições 70, 1995, p.84. 

31 - WEBER, Thadeu. Formalismo e Liberdade em Kant. Ventas. Porto Alegre. v.41 no. 164, Dez.1996, p. 5. 

32 - O conceito de eticidade será explorado na seção específica sobre as formulações de Kant e Hegel a respeito do formalismo, mais 
adiante. 

33 _ WEBER, Thadeu, Dez. 1996, op. cit." p. 5. 
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Fred Riggs35 em sua análise descritivo-comparativa entre as sociedades desenvolvidas e aquelas dos 

países em desenvolvimento. 

DaMatta, dentro dessa mesma acepção, mas a partir de uma análise antropológica das sociedades em 

desenvolvimento ou semitradicionais, afirma que nelas coexistem dois códigos de conduta, um baseado 

na lógica econômica e no individualismo e igualitarismo modernos, enquanto o outro, de caráter 

oligárquico e tradicional, se apresenta em termos de valores tais como o respeito, a honra, os laços de 

família, parentesco e amizade. A convivência simultânea de dois códigos acabam redundando em 

hierarquizações sociais dentro de uma ordem formal igualitária. Daí resultam formas de conduta sociais 

bastante generalizadas, utilizadas, muitas vezes, para se colocar acima do alcance das leis. Esse tipo de 

comportamento muitas vezes não é assumido pelo corpo social, gerando uma auto-imagem negativa, 

que procura manter tais práticas no anonimato, ((como um modo indes~jável de ser brasileiro, pois que 

revelador do nosso formalismo e da nossa maneira velada (de até hipócn'ta) de demonstração dos mais 

violentos preconceitos,136. Além disso, essas práticas estariam estruturalmente enraizadas no interstício 

social. O básico neste tipo de interpretação sociológica é que a tentativa de implementar mudanças no 

sentido de superimpor um sistema individualista e igualitário como princípios sociais, como aliás vem 

acontecendo no Brasil desde o século passado, sobre um poderoso conjunto de preceitos relacionais e 

hierarquizantes, não conseguiria deslocar do sistema o conteúdo tradicionalista.37 

Tanto nos estudos Kant e Weber quanto em Ramos e DaMatta, a presença de normas e regras 

universais se constitui em um denominador comum e em uma inferência básica de análise. À diferença 

das regras ditadas pela racionalidade tradicional, encontramos aqui um elemento primordial. Fundado 

no movimento iluminista e liberal, preceitos como igualdade perante a lei, liberdade individual e 

contratualismo tomaram corpo, forma e força na sociedade moderna. Como afirma Vincent38 
, "O 

iluminismo assinalou o uso total e experimental da razjio nos assuntos humanos. A teologia, a 

economia, a política, o direito e a filosifia foram prrfundamente afetados". Por isso, o formalismo é um 

fenômeno estritamente moderno. Não se cogita da presença de formalismo em sociedades tradicionais 

nas quais a legalidade não repousa em leis elaboradas dentro dos princípios da razão moderna e onde o 

34 - RAMOS, Alberto Guerreiro - Administração e Contexto Brasileiro. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2a. edição, 1983, p .. 250-323. 

35 - RIGGS, Fred - Administração nos Países em Desenvolvimento. Rio de Janeiro :Editora FGV, 1968, p. 18. 

36 - DAMATIA, Roberto. Brasil: Uma Nação em Mudança e uma Sociedade Imutável? _Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 1, 
no. 2, 1988,p. 140. 

37 - Id lbid, p. 213: "O crescimento do lado individualista não destrói necessariamente o lado tradicional, podendo até reforçá-lo." 

38 _ VINCENT, Andrew. Ideologias Políticas Modernas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1995, p.36. 
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preceito de liberdade individual e igualitarismo perante a lei não representam, pelo menos 

conceitualmente, valores aceitos como universais e inalienáveis aos seres humanos. 

Uma questão que subjaz ainda sem uma resposta definitiva é: porque algumas sociedades evoluíram de 

forma a apresentar menor grau de formalismo e outras seguiram caminhos distintos, desenvolvendo-se 

dentro de princípios aparentemente contraditórios e formalistas? Evidentemente, essa questão maior 

transcende aos objetivos atuais. Uma determinada linha de análise, que, no geral, se enquadraria dentro 

do sistema kantiano, é fornecida por Rostow39
, ao levantar a hipótese de que a chave explicativa para 

esses fenômenos poderia ser buscada na "mudança de atitude mental e cultural' da sociedade, qual 

seja, reformar profundamente a sociedade no sentido de dotá-la dos princípios liberais modernos e 

universalizantes. Noutra direção, uma linha, cujo legado maior origina-se em Hegel, critica a lógica do 

Direito legal moderno, postulando que, a partir da hegemonia do pensamento liberal, a moral passa a 

ter na própria lógica do Direito liberal o seu princípio orientador. Ou seja, o agir moral seria balizado, 

também, pelo princípio formal-legal da norma, sem quaisquer considerações relacionadas a uma 

hierarquia de valores. Mais ainda, as bases das leis éticas seriam as mesmas do Direito legal. Como 

afirma Flickinger 40, 

(Em última instância, o prindpio da legalidade do agir sul?jetivo torna-se, a.wm, o 

critério da moralidade ol?jetitJa, exigindo-se do slf/eito moral apenas o respeito pelos meio 

legais em vigor sem questionar seu essencial conteúdo material-qualitatitJo". 

Segundo essa crítica, seria ingênua a expectativa que se fizesse de assunção, pelos políticos, de um 

comportamento orientado em função do bem público, já que a idéia de sacrificar-se pessoalmente em 

favor de tal princípio, na atualidade, é pouco realista. Essa aparente contradição, qual seja, uma mesma 

origem para o Direito e para a Moral é solucionada na ordem liberal através do entendimento 

diferenciado entre feito e ação: 

39 - ROSTOW, W.W. Origens da Economia Moderna. São Paulo:Editora Cultrix. 1977, p. 36. Rostow procurava uma explicaçao do 
por quê as inovações tecnológicas não fluíam com regularidade no mundo pré-moderno, perfazendo um "teto tecnológico fixo", 
provocando ciclos de progresso econômico, estabilização e decadência. Porque algumas sociedades pré-modernas conseguiram fazer 
a sua revolução industrial e outras não? Analisando sociedades tradicionais como China e Índia e Europa Medieval, o autor atlrnla 
que os ingredientes econômicos básicos estavam presentes tanto numas quanto nas outras. E conclui que "O que parece ter faltado na 
China dos séculos XVII e XVIII é o fermento cata/itico de ciência, fi/osofta, invenfão e inovafão, que marcou a Europa do mesmo período (. .. ) e que atingiu 
as cortes, as universidades, as sociedades cientificas das capitais e das províncias, os cafés e as oficinas, tornando-se notório nos gargalos que ti/leram que ser 
quebrados e nas oportunidades de aumento de poder e lucro que tinham que ser aproveitadas pc/os Estados ou pc/os empresários pri/lado"." p. 27. 

40 - FLICKINGER, Hans-Georg. A Legalidade da Moral - Considerações em tomo da dupla moralidade da sociedade liberal. Veritas. 
Porto Alegre. V.40, no. 157, março/1995, p.23. 
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((entende-se o termo feito como uma atividade humana Cl!jas conseqüefzcias ol?;'etit)as não 

têm fundamento no propósito consciente, nem na intenção suo/etiva da pessoa. Já o termo 

atividade humana, no seu sentido preciso, deveria ser excluído da tentatit)a de descrever a 

situação, atribuindo-se a este termo a conotação do agir consciente que ultrapaJJe os 

limites de uma ifetuação meramente ol?;'etit)a,l1l. 

Através dessa diferenciação, o Direito moderno faculta a desresponsabilização integral dos indivíduos 

pelos seus feitos, alegando a não consciência das conseqüências dos atos praticados. Decorre, daí, uma 

submissão do bem público aos interesses particulares, ou, na melhor das hipóteses, uma coincidência 

dos interesses particulares com o bem público. 

o formalismo em Kant 

o estudo desse item que, por si mesmo poderia ser tema de uma dissertação, representa um corte no 

pensamento filosófico e administrativo, terá a brevidade e a superficialidade suficientes somente para 

possibilitar seu enquadre no âmbito da administração pública moderna. 

o pensamento kantiano acha-se inscrito dentro do marco conceptual e filosófico que alicerça esse 

enorme sistema de idéias do chamado liberalismo contemporâneo. A questão central básica gira, pois, 

em torno da liberdade das ações humanas, liberdade essa que se diferencia da praxes da liberdade na 

antiga Grécia: aqui, diferentemente de lá, os homens são vistos como seres humanos - indivíduos -

iguais, mantendo uma relação de igualdade em direitos e deveres. Essa igualdade entre os homens está 

centrada no racionalismo, na compreensão de que a nova estrutura social que estava sendo construída 

pressupunha uma separação nítida entre dois espaços de ação: um espaço público e um espaço 

privado, com este último, agora, sobrepujando o primeiro. 

Para entender a crítica de Hegel a Kant segundo a qual o imperativo categórico se constituiu em um 

princípio puramente formal, ou em um formalismo vazio, o conceito de liberdade é de fundamental 

importância. Na "Fundamentação Metajisica dos Costumes', de Kant, liberdade é a "chat)e da 

41 _ FLICKINGER, Hans-Georg. A Legalidade da Moral- Considerações em torno da dupla moralidade da sociedade liberal. Ventas. Porto Alegre. 
Y.40, no. 157, março/1995, p.21. (grifos meus) 
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explicação da autonomia da vontade"42. A liberdade significa aqui autonomia, ou seja, "a propriedade 

da vontade de ser lei para si mesmd,43. Vê-se, então, que uma vontade livre e uma vontade submetida 

às leis são a mesma coisa. 

Para Kant, no mundo da natureza ou no mundo dos fenômenos, o homem não pode ser livre, porque 

todas as suas ações decorrem das diversas necessidades naturais pelas quais ele é contingenciado. Dito 

de outra forma, na natureza não há espontaneidade, no sentido de que todas as suas ações são causadas 

por fatores naturais. Por isto, a vontade, para ser livre, deve ser guiada por uma lei desprovida de toda 

sua parte material. Deve permanecer a forma da norma. Esta liberdade na forma constitui um conceito 

negativo, no sentido de que, para ser livre, o homem deve obedecer uma norma desprovida de toda e 

qualquer influência da matéria. Ela é denominada liberdade transcendental, significando que 

transcende o mundo das necessidades naturais. 

o conceito positivo de liberdade surge em decorrência do conceito anterior. É a liberdade como 

autonomia, no sentido da possibilidade que todo ser racional tem de obedecer à lei que ele se dá a si 

próprio. 

'Ê o poder da vontade de produ'{jr efeitos sem ser determinada por alguma outra coisa 

a não ser por ela mesma. A primeira (liberdade transcendenta~ é a condição de 

possibilidade da segunda (liberdade como autonomia),:44 

Essa lei que determina a vontade livre deve ser pura, ou seja, deve ser independente das condições 

empíricas, independente de todas as considerações relacionadas à uma escala de valores, enfim, aos 

sentimentos. Ao eliminar da lei toda essa matéria, resta tão somente a forma. Para Kant, a lei assim 

considerada, determina, aprioristicamente, a vontade. Kant, então, enuncia a lei que deve guiar e 

determinar a vontade livre dos indivíduos, o imperativo categórico: "Age apenas segundo uma máxima 

tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universa!,45. A lei moral será, então, uma 

prescrição da razão para a vontade livre, ou seja, a razão irá determinar a vontade livre de forma 

imediata, e não mediata, ou seja, após ser mediada por considerações empíricas. Se a matéria - por 

42 _ KANT, I. op. Cito , p. 93; WEBER, Thadeu. Fonnalismo e Liberdade em Kant. Veritas. Porto Alegre. V.4i, no. 164. Dez. 1996, 
p.675. 

43 _ KANT, I. op.cit . . , p. 94. WEBER, Thadeu. op. cit., p. 676. 

44 _ WEBER, Thadeu. Id. Ibid., 676. 

45 _ KANT, I=anuel. Fundamentação da Metafisica dos Costumes., op. cit., p. 59. 
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exemplo, os desejos e inclinações - determinar a vontade do indivíduo, não teremos uma vontade 

universal, já que, em primeiro lugar, desejos e inclinações constituem particularidades e não podem se 

tornar universais; em segundo lugar, não teremos uma vontade autônoma, e sim, heterônoma. Guiar-se 

por condições empíricas, como desejos e inclinações, significa uma dependência da vontade para com 

as leis naturais, significa uma vontade não livre, uma não liberdade46
• Em Kant, para que uma vontade 

seja livre, ela somente deve agir segundo aquela máxima cujo princípio é querer que se torne objeto de 

uma lei universal. (Portanto, há uma identificação entre lJontade IÍlJre e lJontade submetida às led,47. E 

mais, a vontade livre e vontade submetida às leis morais significam a mesma coisa48
• 

A crítica hegeliana 

Hegel constrói sua crítica ao conceito de liberdade e universalismo kantiano na sua Filosofia do 

Direito, onde mostra como a liberdade, enquanto idéia filosófica, concretiza-se ao nível das estruturas 

do jurídicas. Para ele, a filosofia do Direito está constituída por três partes. Passo aqui, a citar, 

literalmente, Thadeu Weber49
: 

((1. O Direito Abstrato apresenta as formas concretas e imediatas da realização da 

Idéia da liberdade. Trata-se de formas ainda indeterminadas, uma lJeZ que não existe 

mediação social Incluem-se aí a propriedade, o contrato e a Ílyustiça. 

2. A moralidade trata da autodeterminação da vontade livre, dos propósitoJ e intençõeJ 

que movem o indivíduo. Trata daJ condiçõeJ da responsabilidade sul(jetÍlJa. A lJontade 

reconhece como seu somente aquilo que sabia e aquilo que queria fazer. Alguém só pode 

ser responsabilizado por um ato que quis fazer e ctgas conseqüenciaJ podia prelJer. Em 

Kant, o que importa é a intenção e não as conJeqüências. 

46 _ "É certamente inegável que todo o querer deve ter também um objeto (Gegenstant), por conseguinte, uma matéria; mas esta não é 
por isso mesmo o fundamento de determinação e a condição da máxima; pois, se o fosse, ela não poderia representar-se sob a fonua 
universalmente legisladora [ .. .]". Kant, r. Crítica da Razão Pura, p. 46, citado por: WEBER, Thadeu. FOffilalismo e Liberdade em 
Kant. op.cit., p. 677. 

47 _ WEBER, Thadeu. Op. Cit., p.677. 

48 _ KANT,Jmmanuel. Fundamentação da Metafisica dos Costumes. Op. Cit., p. 94. 

49 _ WEBER, Thadeu. A Eticidade Hegeliana. Ventas, Porto Alegre. V. 40, no. 157, março 1995, p. 7 
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3. A eticidade trata da mediação social da liberdade, isto é, das relações ol?jetÍlJas, da 

dimensão supra-individual É somente nesta terceira etapa que se realiza o conceito do 

Direito. " 

Para Hegel, Kant não ultrapassou o nível da moralidade, permanecendo no plano da subjetividade -

formal e no a priori. Enquanto Kant preserva a forma e não considera o conteúdo das leis morais, 

Hegel afirma que é no plano das determinações objetivas, é na concretização e mediação social das 

normas morais (portanto, é no conteúdo) que ocorre a dialética da superação. 

"O imperativo categórico kantiano, enquanto desprovido de conteúdo concreto, não 

provoca nenhuma contradição e, por isso, não há movimento de superação POSSílJel É 

um princípio indeterminado. Na perspectiva hegeliana, porém, forma e conteúdo 

coabitam '150. 

A conseqüência de uma separação indevida entre forma e matéria gera um vazio formalismo. Segundo 

Hegel, não se poderia fixar o princípio supremo de moralidade considerando somente a parte formal 

de uma máxima de ação. A fase da eticidade é aquela em que ocorre a objetivação, e portanto, é ela que 

possibilita a superação de uma dada situação. Não se perde a subjetividade anterior, mantida pelo 

próprio processo de superação dialética. Além disto, a eticidade não se situa ao nível das opiniões 

subjetivas e caprichos pessoais, mas ao nível das instituições e das leis existentes em si para si. O 

conteúdo ético é, portanto, necessário e está acima das opiniões contingentes. Vontade livre, aqui, não 

equivale à prescrição da norma como em Kant. Vontade livre, para Hegel, necessita da mediação 

social. No processo de mediação, há negação e superação a um nível superior de determinação, e, 

portanto, universalização. 

A eticidade trata da idéia da liberdade que passa do plano da vontade subjetiva - formal e a plioli - para 

o plano da subjetividade na forma de comunidade e de instituições sociais. Nessa superação, o homem 

passa de sua primeira natureza, que diz respeito às suas vontades imediatas naturais, para a sua segunda 

natureza, que só se realiza completamente no plano supra-individual, no mundo das instituições 

sociais51
• Desta forma, o desdobramento da eticidade realiza-se nas instituições: na família, na sociedade 

civil e no Estado. 

50 _ Id lbid, p. 9. 

51 - Id. Ibid., p. 10. 
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Burocracia e o formalismo segundo Max Weber 

Fazendo-se seguidor da corrente de pensamento liberal, Max Weber recoloca o problema da 

universalidade das leis e normas dentro do mundo administrativo. A categoria de análise que concretiza 

a lógica universalista é a da racionalidade da burocracia moderna. Ao mesmo tempo, dois conceitos 

básicos são utilizados por Weber para focalizar o fenômeno burocrático: o conceito de dominação e o 

de legitimidade. A distinção weberiana entre poder e dominação pode ser sintetizada pela seguinte 

citação: 

Poder significa toda probabilidade de impor a própria vontade numa relação socia~ 

mesmo contra resistências, s~ja qual for o fundamento dessa probabilidade. Dominação é 

a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo, entre 

determinadas pessoas indicávei?2. 

o significado fornecido e entendido para ''poder' é bem mais abrangente que o de "dominação". Mas 

sua preocupação estava focada no aspecto do mando e da obediência. No Estado feudal e absolutista, 

o soberano ou senhor detinha o poder indiscriminado sobre os seus vassalos. Aspectos como o 

advento da soberania, da despersonificação do poder e da despatrimonializaçã053 fornecem o elo de 

entendimento da preocupação weberiana relacionada ao aspecto de dominação, pois a partir do 

momento histórico em que ocorrem esses fenômenos, foi necessário criar mecanismos outros que 

garantissem a obediência ao rei, já que este não mais dispunha do poder absoluto e também ele próprio 

estava sob o mando da lei. Tornou-se necessário criar mecanismos que legitimassem a ação dos 

governantes. Ao mesmo tempo, a lei deveria ser obedecida por todos - ela tem o caráter de 

universalidade, como já visto em Kant. O interesse de Weber, entretanto, era diferente do de Kant. 

Enquanto este estava interessado nos fundamentos da filosofia prática pura, Weber estudou, sob o 

ângulo da dominação e da racionalidade, as formas históricas de desenvolvimento das sociedades 

tradicionais e o advento do capitalismo nas sociedades modernas. E apesar disso, o formalismo, para 

Weber, acha-se dentro da mesma concepção de Kant: seria o "espírito" normal da burocracia: 

52 _ WEBER, Max - Economia e Sociedade - Fundamentos para uma Sociologia Compreensiva Brasília, DF: Editora UnB, 1991, p. 33. 

53 _ Esses aspectos foram vistos no tópico relativo ao advento do Estado moderno, vistos no capítulo r. 
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jormalismo, reclamado por todos os interessados na proteção de oportunidades pessoaiJ 

de vida, de qualquer espécie -porque, de outro modo, a conseqüelzcia seria arbitrariedade 

e porque o formaliJmo é a tendência que exige menos eiforço ': 54 

Os tipos puros ideais propostos por Weber - dominação de caráter carismático, tradicional e racional

legal - acompanham a mesma linha de raciocínio, e têm como eixo fundamental a presença do Estado, 

e o advento de um espaço público e da cidadania. Mesmo não estando explícito este relacionamento, 

podemos inferi-lo: 

... o senhor legal típico, o "superior': enquanto ordena e, com isso, manda, obedece por 

sua parte à ordem impessoal pela qual orienta suas disposições; isto se aplica também ao 

senhor legal que não é juncionário público ': por exemplo, o presidente eleito de um 

Estado. (...) Que - como se costuma expressá-lo - quem obedece só o faz como membro 

da associação e só obedece "ao direito ':. como membro de uma união, comunidade, igr~ja; 

no Estado: como cidadão55
• 

A burocracia, por sua vez, constitui aquela instância administrativa que apresenta grande afinidade com 

o tipo racional-legal de dominação devidamente problematizada e evidenciada por Max Weber56
, e 

cujas características básicas são: a dominação em virtude do conhecimento racional, a impessoalidade 

segundo a qual a obediência é devida somente às normas objetivas, a hierarquia e disciplina, a seleção e 

a nomeação de funcionários, a qualificação profissional, a instituição de cargos, carreira e promoção 

por méritos e a retribuição ao trabalho através de salário fixo. 

Em outra situação Weber sincroniza e relaciona diretamente burocracia e o surgimento do Estado 

Moderno, ao afirmar que o desenvolvimento e crescimento da burocracia constituía ela mesma a 

" 'lula .. d d E d .J 1,,57 ce germznatzva O mo erno sta o OCluenta . Ele expressou desde cedo sua preocupação com o 

54 - WEBER, Max - 1991, op.cit., p. 147. 

55 - 111. lbid., p. 142. 

56 _ Id lbid., p.144-147. 

57 111. lbid., p. 146. 
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processo de burocratização, entendido como a exacerbação das práticas burocráticas, ao colocar a 

questão: quem é que exerce a dominação sobre a burocracia ?8 

A burocracia tende sempre a reforçar seu status quo, a crescer, a ramificar-se: seja na complexidade e 

na assunção de novas tarefas, seja na perspectiva permanente de fazer desenvolver a empresa ou 

instituição. 

Para Weber, o desenvolvimento pleno da burocracia ocorre quando os setores da economia natural 

tenham sido eliminados, ou seja, na plena dominância capitalista. Além disto, o desenvolvimento da 

democracia permite sincronização entre a burocracia e o processo de racionalização capitalista, 

conduzindo a uma administração racional através de funcionários anônimos - consagrados a tarefas de 

alcance universal - substituindo uma administração patriarcalista. Portanto, burocracia e democracia 

modernas seriam as duas faces de uma mesma moeda, uma não existindo sem a outra.59 

o formalismo na administração pública 

A escolha do título acima é, sobretudo, arbitrária, e significa apenas um contraponto para diferenciar 

este tipo de formalismo do estudo anterior, predominantemente de caráter filosófico e abstrato, à 

exceção, talvez, de Max Weber, que estaria em um meio termo entre os dois tipos. Dentro deste item, 

estudar-se-ão as contribuições de Fred Riggs, de Guerreiro Ramos, de Keith Rosen e de Roberto 

DaMatta, não por serem as únicas, mas por seu grau de importância e pela demarcação teórica e 

empírica propiciada pelos estudos referentes ao tema formalismo. 

o formalismo nos Países em Desenvolvimento. 

A partir de uma crítica às tentativas de entender determinadas mudanças sociais e políticas, baseadas 

em modelos antitéticos - modelo tradicional de administração versus modelo de administração racional 

e moderno - Fred Riggs, autor norte-americano, estudioso das práticas administrativas nos países em 

desenvolvimento, passa a construir um raciocínio no intuito de provar que existe, pelo menos, uma 

terceira forma de ver a administração nos países chamados 'em desenvolvimento'. Mesmo que 

vigorem nestes países, um mercado e repartições formais, e por mais que considere importante essas 

58 Id lbid., p. 146. 

59 _ Id. lbid.: Para Weber, a burocracia garantiria a democracia pela eliminação "do detentor do dominio estamental em virtude da 
apropriação dos meios e do poder administrativos e, no interesse da 'igualdade', pelo afastamento do detentor de cargos capacitado à 
administração 'honorária' ou 'acessória' em virtude de propriedade". p. 147. 
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instituições, seria necessário, primeiramente, "descobrir que espécies de práticas administratit)as lJigoram 

na realidade." 60 

o modelo hegemônico de comportamento administrativo, (tal como o econômico) baseou-se e 

baseia-se nas experiências administrativas dos países ocidentais e modernos, onde as instituições sociais 

e políticas já se consolidaram, conformando-se, desde o início, ao pensamento liberal. Para Riggs, esse 

modelo é, no mínimo, impróprio para orientar mudanças sociais, políticas e administrativas das 

sociedades em desenvolvimento. 

Uma das tese pnnClpalS do autor é que o sistema ocidental, com as suas práticas administrativas 

baseadas na eficiência e eficácia, apenas deslocaram, mas não substituíram, os sistemas tradicionais. As 

sociedades em transição caracterizam-se por esse arranjo institucional marcado pela mistura de práticas 

tradicionais com idéias modernas. Riggs denomina heterogeneidade a essa imbricação de práticas 

administrativas. Afirma que os modelos que vêem apenas um lado da questão não conseguem explicar 

o que acontece, realmente, nas sociedades em transição.61 

Outra característica das sociedades em transição, onde o novo e o tradicional coexistem em 

"heterogênia misturd', é a superposição parcial, ou seja, as instituições formais implantadas fornecem 

uma ilusória imagem de autonomia, quando, na realidade, acham-se profundamente envolvidas em um 

processo de influências cruzadas com as remanescentes práticas administrativas tradicionais. 

Outra característica marcante das sociedades em transição é o formalismo. Esse elemento pode ser 

melhor compreendido através da analogia com um mapa mal feito de uma cidade, que, em vez de 

ajudar, induz ao erro, pois as ruas e as direções nele indicadas não condizem com a realidade. Diz-se 

então que esse mapa é formalístico, ou seja, "suas formas não representam a realidade". 62 

O formalismo a que Riggs se refere está diretamente relacionado com as normas e leis formais que 

regem uma dada sociedade, empresa, instituição. Uma lei, norma ou diretriz é formalística quando ela 

não é cumprida pelas pessoas às quais se destina. No campo administrativo o formalismo pode ser 

facilmente reconhecível: uma empresa ou instituição cujo organograma detalha a estrutura e atribuições 

60 Riggs, F. Administração nos Países em Desenvolvimento. Rio de J anetro. Fundação Getulio Vargas. 1968, p. 13. 

61 Id lbid, p. 15: "Ora, na medida em que Je verifique heterogeneidade, é evidente que um modelo caracterizando somente um dos elementos do amálgama. por 
mais importante que seja, não poderá ser considerado como adequada imagem do todo.". 

62Id lbid, p. 18. 
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de cada unidade, será formalístico se, na prática, as subunidades desempenharem tarefas e atribuições 

diferentes do que consta no organograma. 

Riggs é bem específico na sua definição de formalismo: 

(Quando a sociedade é polinormativa, e generalizada a omissão de normas, l)erifica-se 

um divórcio entre o formal e o real, entre a teona e a prática, entre a lei e sua execução, 

e entre autoridade e controle. A legislação e a aplicação da lei freqüentemente deixam de 

atingir os resultados desfJados; com ifeito, às vezes o que resulta é exatamente o oposto. 

Isso se denomina formalismo. ,.63 

Existe, segundo o autor, uma correlação positiva entre grau de formalismo e o grau de superposição 

parcial ou imbricação. Ou seja, quanto maior a heterogeneidade e imbricação, maior deverá ser, 

também, o grau de formalismo.64 

Existem duas diferenças básicas entre os atores presentes em um sistema realístico e num sistema 

formalístico. Se por um lado, no sistema realístico, os administradores e/ou formuladores de políticas 

reformistas, ao elaborarem as normas e diretrizes, o fazem dentro dos limites dos recursos e apoio 

existentes, por outro, os indivíduos e/ou funcionários, alvo desses regulamentos, desejam e procuram a 

realização completa dos objetivos determinados. Já em um sistema formalístico isto não ocorre. Não 

existe o comprometimento de ambas as partes com os objetivos formalmente traçados. Os objetivos 

formais acabam por serem utilizados para alcançar fins particularistas. Aqui, as pessoas sujeitas aos 

regulamentos tomam-se indiferentes ao cumprimento ou não das diretrizes. 

Se os canalS formais não sao utilizados, ou o são de forma parcial, parece claro que o circuito das 

informações percorre outro caminho. As comunicações substantivas se processam mais no nível 

verbal, em contatos diretos, do que através de comunicados oficiais e escritos. O autor sugere que, em 

tais circunstâncias, esses relacionamentos jamais poderiam ser documentados, já que se pautam por 

valores tais como lealdade, amizade, grupismos, destinação de emolumentos extra-legais. 

63 Id lbid, p. 197. Aqui o tenno "polinonnativo" refere-se ao sistema de mitos da sociedade prismática, que oferece um quadro de 
superposição das orientações e critérios de se ver o mundo. Adotam-se critérios difratados mas não se abandonam, de todo, as 
orientações antigas e tradicionais. Id.Ibid., p. 190. 

64 Ib. lbid, p. 18. 
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Por estas razões, estudos de regulamentos e normas, que podem ser de grande valia para o mundo 

realístico, em situações formalísticas eles têm sua importância bastante reduzida, já que tais diplomas 

jurídicos e administrativos representam um quadro cada vez mais distante da realidade. 

Outra diferenciação que o autor ressalta, no campo administrativo, se enquadra no estudo das 

estruturas e das funções 65
• Em sociedades onde prevalece a homogeneidade, estruturas iguais 

desempenham funções uniformes, onde quer que elas se encontrem. Nessa situações, pode-se deduzir 

o que ocorre na prática pelo exame dos diplomas legais. 

Disto decorre que o valor da análise institucional ou estrutural será maior em ambientes realísticos, ou 

seja, quando houver um grau mais elevado de congruência entre os padrões formais e informais do 

comportamento organizacional. Isto explica, segundo o autor, os 'resultados desalentadores' 

produzidos pela análise institucional ou estrutural em ambientes onde prevalece os fenômenos de 

heterogeneidade e de superposição parcial. A ausência de um sistema formal efetivo, não significa que 

não exista um sistema administrativo substantivo. O autor, então, sugere que, para superar tais 

dificuldades analíticas, dever-se-ia iniciar a análise pelas funções e não pelas estruturas. 

Com base no estudo das funções, pode-se dizer que uma estrutura tem o caráter 'específico' quando 

executa um reduzido número de funções; ela é 'difusa' quando realiza um grande número de funções. 

Este aspecto está relacionado com o modelo de administração encontrado nas sociedades tradicionais, 

onde cada órgão ou repartição executa uma gama enorme de funções; em contraste, nas sociedades 

modernas a tendência é a preponderância da especialização e da descentralização. Ter-se-ia dois 

modelos hipotéticos: um, onde todas as estruturas são altamente difusas, que o autor denomina de 

modelo concentrado; outro, onde elas são altamente específicas, seria o modelo difratado. 

Essa terminologia faz uma analogia com o estudo da difração da luz branca, gerando o espectro 

luminoso. A luz branca, concentrada, é composta de todas as freqüências do espectro, enquanto a luz 

difratada teria uma só freqüência específica de onda. A tese do autor é que, a "sociedade concentrada, 

tenderá a ser grandemente motivada pela condição pessoal e particularista; na sociedade difratada, 

grandemente orientada para a realização especffica e universalistd'. 66 A partir desses dois conceitos, 

65 O autor define estrutura" como qllalqller padrão de comportamento qlle se tenha tornado 11m aspecto normal de 11m sistema social. (. .. ) A estrutllra não se 
compõe das pessoas e das coisas em si, mas dos atos praticados. Não compreende todos os atos, mas somente aqlleles qlle se relacionam com os objetàlos e com o 

serviço da repartifãrl'. Por função, entende-se" qllaisqller conseqüências de lima estrutllra, na medida em qlle afetem olltras estrutllras do sistema global 
de qlle fa:<;fm parte. (. .. ) A Jllnfão ', pois, representa 11m padrão de interdependência entre duas 011 mais estrutllras, lima relafão entre tlariálleis." Id Ibid, p. 
23. 

66 Id lbid, p. 26. 
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surge o terceiro, que representa os diversos estágios entre os dois extremos, ou seja, as diversas formas 

adquiridas pela luz branca enquanto está atravessando um prisma que, aos poucos, a difrata. A fim de 

manter a mesma terminologia utilizada, Riggs chama de 'prismático' a esses estágios intermediários. 

Baseado no modelo prismático, pode-se entender a razão da impropriedade, defendida pelo autor, de 

se estudar as sociedades em desenvolvimento, ou seja, a sociedade prismática, a partir de, apenas, um 

ponto de vista: (O resultado, evidentemente, é uma imagem cun'osamente dissociada e esquizóide da 

sociedade em transição". 6 7 

Riggs chega a postular que um sistema difratado teria como atributos formas universalistas e 

individualistas enquanto que os sistemas difusos caracterizariam-se em termos de particularismos e 

condições pessoais. Os sistemas prismáticos estariam em algum ponto desses dois extremos. 

Entretanto, ele apenas apresenta esta hipótese, não se interessando, no momento, em provar a 

existência ou não dessa correlação. 

Outra forma de estabelecer uma caracterização para o modelo proposto pode ser feito pela distinção 

entre funções manifestas e funções latentes. As primeiras seriam as funções formais e estabelecidas 

objetivamente para uma dada instituição; funções latentes, ao contrário, não se acham formalizadas, e 

normalmente, não reconhecidas pelo padrão de comportamento verificado. Riggs postula que em 

ambientes concentrados, preponderam as funções latentes, enquanto no extremo difratado, as funções 

manifestas são dominantes. Nas sociedades prismáticas coexistem funções manifestas, devidamente 

formalizadas, com funções latentes. Isto complica em muito a tarefa dos reformadores, já que não 

basta apenas reformar as estruturas e determinar novas funções manifestas. Eles têm que estar atentos 

para as funções latentes, produtos de estruturas arcaicas que ainda sobrevivem e exercem bastante 

influência no comportamento dos agentes sociais.68 

Importante também esclarecer a posição do autor quanto aos termos 'sociedade em desenvolvimento' 

ou 'sociedade em transição' de 'sociedade prismática'. Enquanto o termo 'transição' significa algo que 

caminha em uma certa direção, e, na presente situação, em direção às sociedades mais desenvolvidas, o 

termo 'prismático' não engloba essa idéia de movimento. O modelo prismático é empregado, apenas, 

67 Id. Ibid., p. 32. 

68 "Dai vem que muitas estruturas formalmente administrativas nas sociedades em transição não passam de meras fachadas. enquanto o /lCrdadeiro trabalho 
administrativo continua sendo função latente de instituições antigas, mais difusas." Id. Ibid., p. 38. Como se verificará mais adiante, Guerreiro 
Ramos critica a pouca profundidade com que Riggs trata o tema relacionado com funções manifestas e funções latentes. 
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na tentativa de identificar uma determinada ordem social que prevalece em determinadas sociedades e 

instituições. 

Outra vantagem, segundo o autor, em utilizar os termos concentrado, prismático e difratado, é que 

essas palavras não possuem qualquer conotação teleológica. Ao contrário, a palavra moderno traz 

consigo uma conotação de atualização, de positividade; é melhor ser moderno do que ser atrasado, 

anacrônico. Utiliza-se, então, as palavras 'moderno' e 'transicional' para caracterizar uma instituição ou 

sociedade produtiva, industrializada, baseadas em aspectos racionais, eficazes e eficientes. 

Apesar da diferença substantiva dos termos, Riggs defende a tese de que as sociedades modernas, 

industrial e tecnicamente desenvolvidas, possuem sistemas políticos, sociais e administrativos bastantes 

difratados, com instituições funcionalmente específicas. Já as sociedades orientadas pelo 

tradicionalismo tendem a ser bastante concentradas. As sociedades em transição, por sua vez, guardam 

relação com as estruturas prismáticas. 

Outra ressalva a ser realizada refere-se à valoração: não existe qualquer idéia de que ser difratado e 

melhor ou pior que ser concentrado ou prismático. 69 

As instituições e sociedades podem se transformar, em direção às formas difratadas, por inOl)ação ou 

por adaptação. Inovação, aqui, significa que as forças transformadoras provêm de processos 

endógenos, nascidos no seio da própria sociedade. Por outro lado, os processos adaptativos resultam 

de forças ou fatores externos à sociedade, que a impactam e a conduzem a um processo de mudança e 

modernização. Para aplicar a terminologia do modelo, teríamos sociedades endoprúmáticas, aquelas que 

se transformam por inovação, e sociedades exoprismáticas, aquelas onde preponderam os processos 

adaptativos, conduzidos por forças externas. O autor sugere que uma sociedade preponderantemente 

endoprismática, dispondo de amplos e fortes componentes inovativos, atingiria rapidamente o estágio 

difratado. No polo oposto, uma sociedade cujas forças endógenas sejam fracas tenderá a permanecer 

no estágio concentrado, em caso de inexistência de fatores externos que a impactem em direção à 

difração. O autor afirma que, tipicamente, os estímulos externos agindo sobre sociedades em transição 

compelem as elites econômicas e políticas autóctones a tomar a iniciativa das mudanças. O sucesso 

691d. lbid., p. 41: "não se procurará demonstrar, absolutamente, que alguma delas seja 'melhor' ou 'pior' do que as demais, que seja mais 
fácil ter 'vida boa' numa que noutra". 
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dessa iniciativa conduz a um processo endoprismático; o fracasso pode provocar a intervenção externa 

direta, caracterizando um processo exoprismático típico. 70 

Por outro lado, o modelo prismático para o entendimento das sociedades em transição pressupõe uma 

relação de interdisciplinaridade entre as diversas ciências sociais. Essa necessidade está presente 

também nas sociedades difratadas, só que aqui, o que ocorre é uma cooperação interdisciplinar. Nos 

sistemas prismáticos os fenômenos administrativos encontram-se emaranhados dentro de um 

comportamento não-administrativo, que a simples cooperação não basta. Aqui não existe uma 

separação nítida entre administração e política. Na falta de diretrizes políticas claras e realizáveis, os 

administradores precisam deter um domínio no campo político que os capacite a 'decifrar' as metas e 

objetivos emanados da esfera política. No campo do Direito, não existe um conjunto formal-legal que 

atinja a todos, indistintamente. Ou seja, os próprios legisladores e burocratas consideram-se acima da 

lei. De forma idêntica, necessita-se do conhecimento da Antropologia, Sociologia, Economia, 

Psicologia, enfim, torna-se necessário que as diversas disciplinas sociais façam parte do modelo de 

estudo. É o que o autor denomina de necessidade pandisciplinar.71 

Outro atributo relevante para a compreensão do modelo prismático é a ambigüidade das leis e normas. 

Nas sociedades difratadas existe igualdade de todos perante as leis; nas sociedades concentradas essa 

questão é desconhecida e totalmente irrelevante; não é uma mera mistura, segundo Riggs, dessas duas 

orientações, o que ocorre na sociedade prismática. Aqui, as leis apenas mascaram e não orientam as 

opções existentes. Por exemplo, uma lei que estabeleça uma determinada diretriz resulta, na prática, em 

um comportamento bem diverso. "A aparência formal da norma contrasta com a maneira como é 

administrada - os funcionários ficam com liberdade de escolha: podem fazer cumprir ou desprezar a 

norma a seu bel prazer'. 72 

Burocracia e Poder no modelo prismático. 73 

O poder da burocracia constitui uma variável importante no modelo prismático e pode ser 

representado por um eixo que tem num dos extremos o poder da burocracia em sociedades 

concentradas, e no polo oposto, o mesmo poder nas sociedades difratadas. Entre os dois extremos, 

70 Id lbid, p. 42-46. 

71 Ib.lbid, p., 57-103. 

72 Id lbid, p. 217-218. 

73 o conceito de poder, em Riggs, é extraído da obra de Lasswell e Kaplan, "Power and Society", sendo definido "como a capacidade de 
influenciar a tomada de decisões munidas de severas sançõei". Tomada de decisões abrange tanto as políticas quanto as opções. 

43 



acha-se o poder burocrático prismático. O modelo prescreve que o alcance do poder burocrático, 

entendido como a gama de valores afetados por esse poder, varia na razão inversa do grau de difração 

de um sistema. Se nas sociedades concentradas o poder do soberano é, praticamente, ilimitado, poder 

esse que se reflete no alto escalão da burocracia real, nas sociedades difratadas esse poder tende a ser 

bastante contido e irrelevante. Aqui prepondera uma nítida separação das esferas administrativa e 

política, estando a burocracia subalterna aos ordenamentos políticos. Isto não significa que a 

burocracia difratada seja "neutra ': Os desejos e aspirações dos burocratas precisam ser levados em 

consideração, já que eles também são cidadãos do estado. O peso do poder burocrático jamais declina 

até zero. O que determina a maior ou menor extensão do poder burocrático, segundo Riggs, é o grau 

de autonomia e institucionalização das instituições políticas e administrativas.74 

Neste aspecto, Riggs vê na teoria weberiana contradições, já que, se por um lado ele descrevia os 

burocratas como sendo agentes passivos, submetidos aos ordenamentos políticos, noutras ocasiões ele 

se referia à ânsia de poder por parte dos burocratas e à necessidade de regular o poder da burocracia 

advindo da concentração de conhecimentos e da especialização.75 

Riggs lamenta a inexistência de uma teoria da burocracia que alcance todos esses aspectos, pois e na 

sociedade prismática que esse grupamento - a burocracia - atinge níveis extraordinários de poder e 

influência. Pois, apesar das instituições terem sido criadas através de constituições e de leis formais, 

esses ordenamentos, freqüentemente, não são obedecidos, pela fraqueza intrínseca das instituições 

políticas. Sob este aspecto critica os programas de ajuda e desenvolvimento internacional que, no afã 

de apressar mudanças em direção ao desenvolvimento político e econômico, acabam por incrementar 

o número de burocracias governamentais. Essa proliferação de máquinas burocráticas, em ambientes 

de fraca institucionalização, subverteria, segundo o autor, os próprios objetivos daqueles programas 

que, supostamente, se destinariam ao fortalecimento das instituições. 

o Poder burocrático e a eficiência administrativa. 

A burocracia moderna é a instância privilegiada da eficácia e da eficiência na produção dos serviços a 

ela determinados pelo poder legislativo, através de regras e diretrizes claramente prescritas. Esse é, 

portanto, um típico processo gerencial e administrativo. O pressuposto básico é que existem 

instituições políticas e judiciais capazes exercer um efetivo controle sobre as autoridades 

administrativas. Nessa visão, a burocracia seria "neutra", ou, se não o fosse, deveria ser. Riggs critica 

74 "A função de aplicação das normas é, pTr!ctsamente, a função administrativa, que é rigorosamente limitada por instituiçõeJ que lhe ficam, mpectiwmente, à 

fTr!nte e à Tr!taguarda: a primeira confere-lhe o mandato, a segunda jiscaliiJ1 o desempenho." Id lbid p. 241. 

75 Id lbid, p. 80. 
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esse enfoque, pois ele adota premissas de uma sociedade onde as funções políticas e administrativas 

estão em esferas distintas. Isso, entretanto, não ocorre nas sociedades prismáticas, onde o burocrata, 

freqüentemente, exerce um poder considerável, e subverte os objetivos institucionais em função de 

seus ganhos particularistas. 

Um dos corolários do modelo prismático é: "o grau de eficiência administratÍlJa de uma burocracia 

lJaria na razão inversa do peso de seu poder", o que significa que a eficiência no sistema prismático é 

inferior à eficiência nos sistemas difratados e concentrados. 76 

Sendo o poder na sociedade concentrada normalmente centralizado, e estando distribuído por um 

número menor de burocratas, o seu peso é inferior ao do modelo prismático, apesar de ter um alcance 

maior. Sem dúvida, a burocracia prismática é mais eficaz que a burocracia concentrada. Um governo 

prismático pode realizar mais que um governo concentrado, porém, a um custo social muito m,us 

elevado, significando que, em termos de eficiência, a burocracia prismática deixa muito a desejar. 

As condições básicas para a eficiência administrativa da burocracia é a existência de instituições 

políticas capazes de formular normas claras e executáveis, e que disponham de autonomia suficiente 

para impor sanções quanto ao descumprimento dessas prescrições por parte da burocracia. 

o modelo prismático vê os burocratas definindo tanto os valores quanto os objetivos das políticas 

públicas. Isto significa que a pretensa neutralidade do burocrata fica prejudicada. Os administradores 

tornam-se politizados77
, o que determina queda na eficiência e recrudescimento do esbanjamento. 

Outro fator que interfere com a eficiência administrativa é a forma de recrutamento burocrático. 

Enquanto nas sociedades difratadas o recrutamento é baseado no sistema de mérito, e as lealdades à 

família são bastante reduzidas, na sociedade prismática, embora adote formalisticamente o 

recrutamento baseado no mérito, o que prepondera é o nepotismo.78 

Isto significa que o recrutamento não é realizado com base na competência técnica, mas as condições 

de ordem pessoal sobrepõem-se aos valores universais. As conseqüências para o processo 

administrativo é a perda da eficiência. 

76 Peso, aqui, significa o grau de participação dos poderosos no processo decisório. Id lbid, págs. 223 e 28l. 

77 Politizado, aqui, significa ingerência pessoal na escolha de objetivos. Id. Ibid., p. 284. 

78 "Nepotismo é um modo prismático de recrutamento, em que considerações de ordem familística dominam as nomeações, embora as normas formais preS&relJam 
provas em que não seja levada em conta a condição pessoal do candidato." Id lbid, p. 292. 
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A formação de "clectes burocráticas,,79 ou "panelinhas" caracterizam também o ambiente burocrático 

prismático, interferindo no processo igualitário e universalista em que se baseia a moderna burocracia. 

Agindo como se fossem organizações formais, uma camada burocrática, cujos membros são recrutados 

em determinada comunidade ou sub comunidade, se organizam de forma a desempenhar suas tarefas 

formais, mas, ao mesmo tempo, velar pelos interesses comuns, resguardando-se como grupo fechado à 

interferência de outros grupamentos rivais, e, sem dúvida, administrando as normas de forma 

discriminativa. Como conseqüência administrativa, ocorre um recrudescimento de conflitos entre 

clectes burocráticas, com perda de energia produtiva para se conseguir o acomodamento das facções 

rivais. O sentimento dos se acham excluídos é de revolta, já que são, sempre, preteridos em situações 

de acesso e promoção. Com isto, mais uma vez, fica prejudicada a eficiência e probidade 

administrativas. 

Finalizando, o grande mérito de Riggs foi ter chamado a atenção para os fatores culturais e históricos 

característicos de cada estrutura social, e que se alteram de contexto para contexto. Ele chamava a 

atenção, especificamente, para o perigo de se adotar uma teoria e prática administrativa baseada em 

normas e regras universais, susceptíveis de produzirem os mesmos resultados quaisquer que seja o 

contexto em que forem utilizadas. 

o formalismo como estratégica - a concepção de Guerreiro Ramos 

Guerreiro Ramos não vê no formalismo um fator "bizarro", contrapondo-se assim, à visão negativa 

desse processo por parte de Riggs. Segundo aquele autor, Riggs descreveu o fenômeno" do lado de fora". 

Propõe assim que o mesmo seja estudado em outra perspectiva, ou seja, por uma visão de quem 

participa e vive a problemática prismática, para que a questão possa ser superada pela sociedade SO. 

Ramos, entretanto, não invalida a análise de Riggs. Afirma, inclusive, que as análises de Riggs 

representam, talvez, o máximo de compreensão a que poderia chegar um pesquisador, a partir de uma 

visão de um país hegemônicos1
• Apenas sustenta ser ela preponderantemente descritiva e pouco 

explicativa, não respondendo à pergunta básica: (por que, em tais sociedades, a incidencia do 

fi li· I I A • ~,~ orma smo assume ta retevanezar- . 

79 Id. Ibid., p. 294-295. 

80 _ RAMOS, Guerreiro. Administração e Contexto Brasileiro. 2a. edição., Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1983, p. 271. 

81 - Id. Ibid., p. 271. 

82 - Id. Ibid., p. 259. 
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A partir do estudo sistemático de sociólogos brasileiros que se aventuraram sobre o tema do 

formalismo e da transplantação cultural, Ramos analisa importantes contribuições de autores clássicos 

como Visconde de Uruguai, Sílvio Romero, Alberto Tôrres e Oliveira Viana. A crítica feita ao trabalho 

desses autores expressa a dimensão compreensiva sobre o problema alcançada por Guerreiro Ramos83
: 

(1 - Nenhum desses autores logrou atingir a uma compreensão sati.!fatória do 

formalismo no BrasiL Não propriamente por incapacidade intelectual. Mas porque lhes 

faltaram as bases sociais para que atingissem tal compreensão. " 

(1I - Os corretivos do formalismo que propuseram os 'idealistas orgânicos' refletem a 

compreensão parcial da natureza do fenômeno. (. .. ) A terapêutica dos (idealistas 

orgânicos' é essencialmente política e educaciona~ e secundariamente econômica, 

ocorrendo-lhes a percepção desse aspecto, de maneira acidental. " 

III - O formalismo e a transplantação nas obras dos 'idealistas orgânicos' foram 

estudados do ponto de vista essencialmente estruturaL (. .. ) Certamente, o conceito 

sistemático de função lhes habilitaria a compreender mais corretamente o formalismo e a 

transplantação ': 

A tese de Guerreiro Ramos é de que o formalismo na sociedade prismática, em particular na brasileira, 

foi e é uma estratégia global, 

"O formalismo não é característica bizarra, traço de patologia social nas sociedades 

prismáticas, mas um fato normal e regular, que reflete a estratégia global dessas 

sociedades no sentido de superar a fase em que se encontra ... ,~4 

Disto decorre uma categoria de análise que é o mundo, ou mundialização. O formalismo constitui um 

fator que possibilita ao país adquirir técnicas ou métodos oriundos de sociedades mais desenvolvidas, 

ou seja, é uma estratégia positiva de construção nacional e inserção do país na economia e no contexto 

internacionais. As causas do formalismo seriam então, de natureza exógena e não endógena. Inseridas 

em um contexto de países hegemônicos e dominados, as sociedades prismáticas, quando ainda não 

83 _ Id lbid, p. 268-271. 

84 _ Id lbid, p. 271. 
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haviam se emancipado, foram compelidas a adotar modelos institucionais estranhos à sua realidade, no 

interesse e conveniência das metrópoles. E mesmo após a emancipação política, torna-se necessário 

continuar a desenvolver instituições formais, de forma a tornar possível suas relações com o mundo.85 

Além disto, 

"0 formalismo nas sociedades prismáticas é uma estratégia de mudança social imposta 

pelo caráter dual de sua formação histórica e do modo particular como se articula com o 

resto do mundo" 86. 

Outra categoria básica para Ramos é o caráter dual da sociedade brasileira. Dualismo aqui significa que 

existe um Brasil moderno e um Brasil arcaico, mas que essas duas esferas estão em constante 

relacionamento e fricção, consistindo em uma "união dialética de contrários', dois pólos que estão em 

permanente conflito. Diferentemente de outros estudos sobre dualidade da sociedade brasileira, que 

afirmam estarem ambos os sistemas convivendo lado a lado, sem se assimilarem e sem que o mais 

forte elimine o mais fraco, Ramos afirma que a dualidade à qual se refere é uma união dialética de 

contrários, e por isto mesmo, não há lugar para uma justaposição. O que ocorre é que o sistema 

dominado está em busca da superação do seu atraso e em constante processo de mudanças em direção 

ao mundo desenvolvido.87 

Outro conceito usado por Ramos que alicerça a compreensão sobre o formalismo, é o de função 

latente desenvolvido por Robert Merton88
• A partir desse conceito, afirma que o formalismo engloba 

determinadas funções latentes, e por isto não se constitui em mera conseqüência de traços estruturais 

da sociedade brasileira, nem conseqüências de mudanças sociais caracterizadas por transplantação 

cultural, caracterizadas por manias de imitar o estrangeiro. 

85 _ "O formalismo, inevitável em tais circunstâncias, é estratégia de articulação da colônia com o mllndo, por intermédio e no interesse da metrópole. Não se 

explica pela psicologia da imitação. A imitação do estrangeiro é 11m fenômeno derivado. ° fator primordial do formalismo. no caso, é exógeno, reside na 
natllrt!!?J1 essencial da rt!lação metrópole-colônia, de 11m pacto no qllalllma da s partes, a colônia, se conduz de modo complllsoriamente rt!ceptitJo". Id. Ibid., 
p.298. 

86 _ Id. Ibid, p. 271. (grifo meu) 

87 _ Id. Ibid., p. 310. 

88 _ Segundo FERNANDES, F., Robert Merton é o autor moderno que reúne maior número de retlexões teóricas sobre o tema fllnções. 

O conceito de função proposto por Merton considera duas categorias analíticas: as conseqüencias múltiplas e o eqllilíbrio de 11m agrt!gado de 
conseqüências: "FlInções são as conseqüências observadas qlle contribuem para a adaptação 011 ajllstamento de 11m dado sistema; e disfllnções são as 
conseqüências observadas qlle diminllem a adaptação 011 o ajllstamento de sistema." Além disto, os seguintes aspectos devem ser considerados: 
"lIsar o conceito de 'junção maniftsta' nos casos em qlle as conseqüências objetivas são rt!conhecidas pelos participantes do sistema e o de JlInfão latente' 
qllando as conseqüências objetivas são ignoradas 011 desconhecidas pelos participantes do sistema." FERNANDES, F1orestan. Fundamentos 
Empíricos da Explicação Sociológica. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1959, p. 241-242. 
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(( nem sempre o formalismo no Brasil foi extrínseco ao seu processo, mas essencia~ 

muitas vezes, à colimação de seus alvos. Nem sempre foi insensate'.{J mas expressão 

estrutural da sociedade brasileira, da astúcia, por assim dizer, do seu processo hiJtón'co ': 

Visto desta maneira, o que nas análises anteriores eram condições negativas, passa a ser analisado como 

estratégia utilizada pelas sociedades prismáticas para atingir graus de desenvolvimento suficientes para 

sua inserção econômica e política no contexto mundial. Ramos estuda o formalismo como: a) 

estratégia para absorver ou dirimir conflitos sociais; b) estratégia a serviço da mobilidade social vertical 

ascendente; c) estratégia a serviço da construção nacional; d) estratégia de articulação da sociedade 

periférica com o mundo exterior. De forma resumida, ver-se-á cada uma destas estratégias. 

a) Estratégia para absorver ou dirimir conDitos sociais: 

Uma das principais funções latentes da burocracia e da administração pública no Brasil tem sido a de 

absorver parte do excedente de população, no sentido de suplementar a oferta de empregos do setor 

privado. Sendo ainda rudimentar a estrutura econômica brasileira, seria necessário empregar, mesmo 

que em sub-empregos públicos, parcelas consideráveis da população. Essa função obedece ainda a 

outra necessidade, qual seja, a de minimizar perturbações da ordem constituída por parte dos 

desvalidos e desempregados. Portanto, como afirma Ramos, ''Julgar o aparelho burocrático do Brasil 

durante largo período da nossa história, à luZ da eficiência, é recorrer a critério de alJaliação, 

efetivamente, não de todo adequado"s9. 

b) Estratégia a serviço da mobilidade social vertical ascendente 

Essa função latente é explicada através da dialética da ambigüidade. Consiste em um pacto realizado 

entre a estrutura social, adversa a mudanças, tentando cooptar parte do excedente populacional, e 

indivíduos que almejam ascender-se socialmente e portanto, são cooptáveis, mas que exigem 

determinadas mudanças sociais. O formalismo reside em uma espécie de faz-de-conta: como nenhuma 

das duas partes cede de suas posições, é realizado um pacto, que, na sua origem, constitui um 

formalismo. 

89 - lei. lbiel., p. 272. 
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Três formas deste tipo de formalismo são estudadas. O primeiro dele é o peneiramento Jocia!, termo 

empregado por Emílio Willems90
, que engloba formas de mobilidade social vertical. A pesquisa de 

Willems envolve conceitos sociológicos tais como nepotismo, suborno, venalidade, favoritismo, e 

enfatiza as formas e situações extralegais ou mesmo legais de ascensão social vertical, que a sociedade, 

como um todo, aceita como normais e mesmo regulares. Estas formas são descritas por Willems 

através dos termos: "comer uma boladd', ''fazer lJiJta groJJa'~ jazer uma calJação para comeguir 

algo", "tecer pau:<jnhos', "bancar o furão", " arra,!jar um padrinho, um piJtolão, um cartucho", etc. 

A pesquisa empírica foi realizada em quatro escolas na cidade de São Paulo envolvendo indivíduos, em 

sua maioria, candidatos a cargos públicos ou privados. A análise que Ramos realizou a partir dos 

resultados da pesquisa de Willems revela a ambigüidade característica do formalismo, nas respostas dos 

pesquisados. A maior parte dos pesquisados informa que consideram os diplomas e a experiência 

profissional como suficientes para conseguir uma colocação no magistério público. Entretanto, em 

outro bloco de perguntas, a maioria responde que se utilizaria de outros meios, tais como indicação de 

parentes ou amigos, para conseguir vencer a concorrência e conseguir o cargo. Este comportamento 

explica a lógica do formalismo: 'ü Jtfjeito de um comportamento formalútico tem de proclamar, de 

palavra, a validade da norma, e negá-la ou infringi-la, na prática,:91 

A segunda forma é representada pela política JalariaL Tendo o serv1ço público no Brasil a função 

latente de empregar parcelas excedentes da população, de forma a mitigar conflitos sociais, o emprego 

público, em sua maioria, torna-se um bico. O Estado faz vista grossa para essa situação: não 

implementa uma política salarial que capacite o funcionário a ter melhores meios de vida, e por isso, 

não fiscaliza horários. É essa situação que configura novamente o pacto formalístico entre a estrutura 

social e o indivíduo. 

O terceiro aspecto refere-se ao jeito. Ramos define o jeito como sendo o 

90 _ Willems, Emilio. Problemas de lima sociologia dtJ peneiramento. Revista do Arquivo Nacional, São Paulo, Departamento de Cultura, 
7(15), abro 1941, in: RAMOS, G., op. cit., p. 276. 

91 - Id. Ibid., p. 279. 
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(o genuíno processo brasileiro de resolver dificuldades, a despeito do conteúdo das normas, 

códigos e leis. É exatamente o formalismo que acamta a prática do Jeito '. Em si 

mesmo, o formalismo é, como temos demonstrado, modalidade de estratégia. É uma 

estratégia primária. O Jeito' é uma estratégia de segundo grau, isto é, suscitada pelo 

formalismo. ,1)2 

Novamente clarifica-se a categorização do formalismo pelo autor. Não é o jeito que causa o 

formalismo, mas o contrário. É a estratégia de se implantar determinadas formas de legislação, 

comumente importadas de outros sistemas sociais considerados mais avançados, que provoca essa 

discrepância entre o proceder cotidiano e a lei formal. Ramos não concorda que o jeito seja um traço de 

caráter do brasileiro. Sua tese, a esse respeito, é que, à medida que o processo de desenvolvimento 

econômico-social avançar, a sociedade será compelida a adotar meios e estruturas legais, racionais e 

mais eficientes, para resolução de seus problemas. Somente assim os processos relativos ao jeito irão, 

. d d 93 necessanamente, esaparecen o. 

As categorias básicas do jeito, características de estruturas sociais hierarquizadas e holísticas, são: a 

família, como fonte suprema da segurança social, secundada pelos compadres, os amigos. Estes 

formam a grande família. Além disto, os interesses familiares têm sempre prioridade sobre os interesses 

públicos. Lealdade, amizade, a absoluta confiança são os valores prezados e propag,l.dos de geração a 

geração, e que garantem a manutenção desse sistema. 

o jeito reflete a vigência de uma estrutura de poder bastante hierarquizada. Aqui não preponderam 

normas universais. Segundo o modelo de Ramos, como o capitalismo se baseia, essencialmente, na 

racionalidade do mercado e na igualdade de todos os indivíduos perante esse mercado, essas estruturas 

hierarquizadas tendem a desaparecer com o avanço da industrialização capitalista.94 

c) Estratégia a serviço da construção nacional 

Este tipo de formalismo engloba as dificuldades decorrentes da implantação de instituições políticas 

em sociedades prismáticas, onde existe, concretamente, um problema de construção nacional. Nestas 

sociedades, e no Brasil especificamente, não estavam presentes, no momento da emancipação política, 

92 - Id lbid, p. 288. 

93 _ Id lbid, p. 288. A esse respeito, veja a diferença básica com a tese central de Roberto DaMatta, mais adiante. 

94 _ "Onde domina a política de clã, pode-se sempre dar um Jeito', a despeito da lei ou contra ela. Obtliamente, a prática do Jeito', foi, no Brasil, mais usual 
ontem do que hqje." Id lbid, p. 289. 
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as bases consuetudinárias, originais e próprias requeridas para um processo não formalístico. Por isto, a 

solução proposta encaminhou-se pelo predomínio da teoria sobre a realidade, do formal e abstrato 

sobre o concreto. 

Por termos, na forma como Ramos expõe, caminhado, no que se refere à construção nacional, do 

teórico para o consuetudinário, do formal para o concreto, surge o formalismo como solução e como 

estratégia de 'nation building'. 

Aqui, as reformas precedem aos costumes, e as leis se antecipam às práticas coletivas. Referindo-se às 

instituições do poder executivo, legislativo e judiciário, afirma que 

(~sses poderes tiveram que ser aqui implantados e organizados segundo as prescriçõeJ 

essenciais da cultura juridica universa~ e aJJim as fontes de in.rpiração deJJe trabalho, 

naquele instante, tiveram que ser bUJcadaJ no estrangeiro,:95 

E, coerentemente, afirma que o formalismo não é intrinsecamente mau, pois pode realizar uma função 

positiva se compreendido como uma estratégia cujo objetivo seja a construção nacional.96 

d) estratégia de articulação da sociedade periférica com o mundo exterior 

Ramos utiliza, para alicerçar o conceito de estratégia e de mundo, duas idéias da filosofia kantiana. A 

primeira é a utilização da razão universal para se constituir uma federação cosmopolita das nações, 

significando que a história se encaminha para adquirir uma legislação universal, e a concomitante 

constituição de uma sociedade civil com um caráter mundial e integrado. A outra idéia, que não é 

independente da primeira, é que a história da humanidade possui um curso regular, regido por leis 

naturais (e não por leis humanas), sendo possível descobrir esse curso. Através desse 'Jio condutor' da 

história se toma possível e viável o desenvolvimento da espécie humana. Segundo Kant, a história 

caminha sempre no sentido do desenvolvimento humano, não importa por quantos percalços 

passageiros ela tenha que passar para chegar ao seu pleno desenvolvimento.97 Já que, para crescer o 

95 _ Id. Ibid, p. 292. 

96 _ Id. Ibid, p. 296. 

97 _ "Todos esses episódios, aparentemente desconexos, constitllem partes concretas de 11m movimento histórico único, de 11m processo totalizante - a história do 
mllndd'. Id. Ibid., p. 306. Ver também: KANT, Immanuel. Idéia de lima história IIniversal de 11m ponto de lista cosmopolita. In: TERRA, 
Ricardo (Org.). Idéia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. São Paulo: Brasiliense, 1986 
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homem precisa viver em uma sociedade civil, e por outro lado, se o homem é um ser egoísta98
, surge 

um antagonismo natural entre os membros da sociedade, o que determina a necessidade de resguardar 

os limites da liberdade e dos direitos individuais, de modo a poderem coexistir uns com os 

outros. Para Kant, este é o maior problema para a espécie humana, que irá perdurar e terá que ser 

permanentemente administrad099
, até que a sociedade civil seja capaz de cumprir um propósito básico 

da natureza: uma "constituição avil perfeitamente justd'. Enquanto a espécie humana não atingir esse 

estágio, terá que utilizar meios diversos, visando à solução dos inevitáveis conflitos. 

Se para Kant a idéia sistemática de mundo partiu de uma exploração a priori, dentro da lógica filosófica, 

nos dias de hoje o mundo é uma entidade que se apresenta de forma empírica, e não mais pode ser 

menosprezado como categoria obrigatória de análise, seja pela teoria econômica, seja pela teoria 

administrativa e pelas demais áreas do conhecimento humano. 

É reconhecendo essa necessidade, que hoje pode ser percebido claramente a existência e consolidação 

de uma arte universal de administração, baseada em modelos e técnicas de administrar cada vez mais 

uniformes, independentes tanto dos valores como da cultura de cada povo. 

Seguindo esses passos, e a partir do conceito de mundo e de dualidade da sociedade brasileira, como já 

exposto anteriormente, Ramos afirma que a dualidade, é um fator necessário para a convivência das 

sociedades transicionais com as outras, mais desenvolvidas. O formalismo, decorrente do desnível 

entre povos desenvolvidos emergentes, constituiria uma espécie de inteiface, possibilitando o processo 

de inserção mundial. Desde a sua descoberta e colonização, passando pela independência e construção 

de suas próprias instituições políticas, o Brasil sofreu e ainda continuará sofrer as injunções decorrentes 

da forma histórica como se deu sua inserção mundial e como se apresenta, atualmente, sua articulação 

com o restante do mundo. Nas palavras do autor, "O Brasil tena que ser uma coisa no tocante às suas 

condições internas, e outra distinta, quanto ás suas relações externas'. 100 

Segundo esse modelo de análise, o formalismo e a transplantação de técnicas e instituições constituem 

fatores de evolução histórica, e neste sentido, uma estratégia. O formalismo no Brasil seria um fator 

98 - KANT,Op.tit.,1986."O homem tem uma inclinação para associar-se porque se sente mais como homem num tal estado, pelo 
desenvolvimento de suas disposições naturais. Mas ele também tem uma forte tendência a separar-se (isolar-se), porque encontra em 
si ao mesmo tempo uma qualidade insociável que o leva a querer conduzir tudo simplesmente em seu proveito ... ". p. 12. 

99 _ Id. lbid. "O maior problema para a espécie humana, a cuja solução a natureza a obriga, é alcançar uma sociedade civil que administre 
universalmente o direito." p. 14. 

100 _ RAMOS, op. tit., p. 306. 
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natural decorrente do desnível entre a sua realidade interna e a realidade mundial. Ele reflete a forma 

como países de desenvolvimento retardatário se articulam no plano mundial, fazendo com que o os 

processos de desenvolvimento desses países se orientem, globalmente, no sentido e em direção aos 

modelos hegemônicos. Decorre desta constatação que, reduzindo-se esse desnível, reduz-se também a 

dualidade, e conseqüentemente, o formalismo. 

Apesar de ver de forma extremamente positiva essas funções do formalismo, e de enxergar na 

dualidade da sociedade brasileira um processo dialético, que tende a superar o formalismo através do 

desenvolvimento econômico capitalista, Ramos adverte que são frustrantes e equivocadas as tentativas 

de combater o dualismo e o formalismo através de tentativa de organizar o país de forma "hiper-

correta", sob a justificativa de ser necessário vencer etapas de desenvolvimento. Isto porque, no país 

dual, as instituições importadas sofrem um processo de redefinição devido às características da 

heterogeneidade interna. Da mesma forma, critica como equivocadas as tentativas de solucionar o 

dualismo através de soluções de ordem nacionalista e regionalista a pretexto de se resgatar as qualidades 

e prerrogativas nacionais e originais. Isto porque estas características da sociedade brasileira decorrem 

. d ' d d ., 101 mais e processos extnnsecos o que e causas mtnnsecas. 

o fonnaJismo na visão de um brasmanista 

Os estudos de autores estrangeiros sobre aspectos extra-legais da sociedade brasileira se primam pelo 

impressionismo ao se depararem com situações estranhas para suas culturas. Muitas vezes, este aspecto 

acaba por produzir um realce tal, que chega a impedir uma análise mais acurada e objetiva de 

determinados fenômenos. Este, entretanto, não é o caso do estudo de Keith S. Rosen, professor de 

direito da Universidade de Ohio, que, apesar de expressar também essa forma de estranheza para com 

o fenômeno, chega a conclusões bastante interessantes e esclarecedoras.102 

Rosen considera básico o estudo do passado colonial brasileiro para entender o formalismo. 103 Para 

substanciar essa linha metodológica, passa a estudar o que denomina "caos da herança administratil)d', 

caracterizando as leis portuguesas como sendo essencialmente autoritárias, paternalistas, particularistas 

e ad hoc. Uma (~xtravagant legislation" formada por uma massa confusa e contraditória de estatutos, 

ordens, opiniões, regulamentos, alvarás, decretos, cartas-de-Ieis, editais, etc. A citação em nota de 

101 - Id lbid, p. 310. 

102 _ ROSEN, Keith S. Brazil's Institutional Bypass of the Fonnallegal System and its Developmental Inlplications. The American 
joumal ofComparative Law. Volume XIX, Summer 1971, number 3, p. 514-549. 

103 - "The development of the jeito cannot real!J be understood without a briif historical background," Id lbid, p. 518. 
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rodapé, a partir de dois autores belgas, Lannoy e Van Der Linden, dão conta do grau de importância 

que o autor confere ao fator histórico-colonial: 104 

H The institutions in the Portuguese colonies were mostlJ copied from those rif the 

metropolis, without bein!; however, adapted to their neuJ destination. Administratit)e 

organization never proceeded according to a uniform plan: it uJas determined ~y the 

march rif events. The duties rif matry ifficials, their hierarcl!J and relations ~f semice, 

were not stipulated lry laws or general rules, but lry a mass rif special decrees, some 

appointing functionaries for the places, others dealing with the solution rif a transitory 

difliculty or the supression rif some abuse. Ofim the administratit)e machinery uJorked rif 

itse![, as a result rif habit or routine, some times in accordance with the designs ~f the 

central govemment, other times against them. " 

Comparando o tipo de colonização realizada por Portugal e pela Inglaterra, afirma que, à diferença dos 

colonos britânicos, e devido à severa legislação portuguesa, poucos eram os portugueses que vinham 

para o Brasil com o intuito de aqui permanecerem para sempre. Pelo contrário, a expectativa era de se 

enriquecerem rapidamente, para depois retornarem à Metrópole. 

Outro aspecto citado pelo autor relaciona-se ao "caráter do portugues' herdado pelos brasileiros. 

Fazem parte desse legado a) tolerância para com a corrupção, compreendida como uma ausência de 

responsabilidade civil e um sentimentalismo ou complexo do coitado; b) a colonização baseada no 

sistema feudal, fato este que já foi, pelo menos no Brasil, superado pela análise de outros historiadores 

brasileiros. Feudalismo, para o autor, seria um sistema que apresenta profundas desigualdades jurídicas, 

nas quais o rigor das leis somente são aplicadas ao servos e vassalos, mas são extremamente flexíveis 

para o baronato e para o soberano. Insistindo nesta linha de raciocínio, afirma que, apesar da retórica 

democrática, persistem no Brasil, ainda nos dias atuais, noções quase feudais, tais como a discriminação 

de classe. Isto ocorre, por exemplo, quando a lei brasileira destina celas especiais de prisão para pessoas 

I d d · - 105 com e eva o grau e mstruçao; c) a influência da religião católica, que, juntamente com as 

ordenações jurídicas, constituiu um instrumento de conquista fundamental, tanto de Espanha quanto 

de Portugal. Através de dogmas rígidos, de uma moral intolerante, do seu grande formalismo, o 

104 - Id. Ibid., p. 518. 

105 _ Id. Ibid., p. 524. 
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Catolicismo tem estimulado consideravelmente o desenvolvimento do jeito; d) a arte da conciliação e 

do compromisso fazem parte da tradição brasileira para solução de conflitos. A história do Brasil, afirma 

o autor, tem também seus episódios de violência e conflitos, mas o País tem sido poupado do 

divisionismo e das revoluções sangrentas que caracterizaram o processo histórico em grande parte da 

Arn '· E h I 106 enca span o a. 

o terceiro aspecto considerado é a cultura do legalismo. Sob este rótulo, o autor estuda o paternalismo, 

o legalismo e o formalismo. O paternalismo, que teve sua origem na monarquia portuguesa e na Igreja 

Católica, e sua representação social na família patriarcal, acha-se ainda presente na sociedade brasileira. 

A figura central do sistema é o patrão, normalmente um membro da elite local, que olha pelos 

interesses de seus empregados ou de pessoas que contraíram algum tipo de dívida para com ele. 

Cumprem um papel de protetor, intercedendo por seus protegidos quando algum deles acha-se em 

dificuldades. Este sistema de relacionamento patrão/empregado contribuiria, assim, para personalizar e 

particularizar as relações legais e igualitárias, e estaria dirigido, principalmente, para as classes 

subalternas. Analisando o processo de intervenção do Estado brasileiro nas últimas décadas, afirma 

que, hoje, o patrão é o Estado, do qual todos esperam e nutrem algum tipo de expectativa pela 

resolução dos problemas. l07 

A cultura brasileira é extremamente legalista, no sentido de que a sociedade coloca grande ênfase em 

ter todos os seus aspectos sociais regulados por lei. No Brasil, existe um forte sentimento de que as 

novas instituições ou práticas não podem ser adotadas sem que estejam regulamentadas e autorizadas 

para tal. Segundo o autor, o legalismo tem contribuído para a popularização do jeito através de duas 

formas básicas. De uma parte, tem contribuído com uma super-abundante legislação e de outra, 

prejudica a construção de uma prática de flexibilização para o ato de legislar. Desta forma, (( The jeito 

can be viewed as a legalistic response to both problems.,,108 

O formalismo é entendido a partir de dois aspectos. O primeiro deles é a herança do Direito Romano. 

Aqui, o fundamental no conceito de lei foi um esforço todo especial no sentido de descobrir os 

padrões éticos que a sociedade deveria aspirar. Os legisladores e juristas romanos procuraram, 

continuamente, pelos princípios racionais inerentes à natureza. E por elevarem esses princípios morais 

106 - Id. Ibid., p. 525. 

107 - "From jobs, stable prices, credit, high wages, secutity, and transportation, to subsidies for camival masquerades, there is hardly 
anything for which the govemment is not expected to provide." Id. Ibid p. 526. 

108 - Id Ibid, p. 529. 
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- determinados a partir de uma equidade natural e de uma razão universal -, acima dos usos e costumes, 

o império romano produziu um impressionante corpo de normas legais, abstratas e idealizadas, o que, 

freqüentemente, favoreceu a própria violação das leis. Esta legislação foi, segundo o autor, passada 

virtualmente intacta de Portugal e Espanha para as suas colônias.109 

o outro aspecto do formalismo é a estratégia para a promoção de mudanças sociais. Analisando a tese 

de Guerreiro Ramos, segundo a qual o formalismo seria um fato normal e regular que refletiria uma 

estratégia global das sociedades prismáticas para alcançar o desenvolvimento, Rosen, criticamente, 

afirma que, mesmo que plausível, essa teoria "is insupported lry historie ai elJidenee. ,,110 

Por último, Rosen analisa o jeito sob o ângulo dos beneficios e custos que ele acarretaria para a 

sociedade brasileira. Pelo lado dos custos, do ponto de vista econômico, o jeito provoca má alocação 

de recursos, aumento dos custos de produção ou má qualidade do produto. Interfere também na 

eqüidade social, causando injustiça social, ao permitir que certas firmas e indivíduos não obedeçam à 

lei, através do pagamento de gorjetas e da utilização da rede de relacionamentos baseadas na amizade e 

no parentesco. 

A eficiência administrativa também acha-se prejudicada devido aos aspectos corruptos que o jeito pode 

gerar, além, é claro, dos prejuízos de ordem moral pelo constante desrespeito às leis. De outra forma, 

ele impede um aprimoramento das instituições, via pressão social organizada, já que funciona, também, 

como válvula de escape. 

Finalizando, o autor aponta os beneficios. Seria um mecanismo para possibilitar a solução de impasses 

legais e administrativos a um custo relativamente baixo. Além disto, em uma sociedade em que as leis 

são constantemente alteradas, onde as regras não são cumpridas, ele atuaria no sentido de 

proporcionar uma segurança, uma permanente estabilidade, pois, como diz o ditado popular, há jeito 

para tudo, só não há para a morte. Considera, também, como aspectos positivos, a institucionalização 

da gorjeta, que é vista aqui como um imposto direto sobre aqueles que podem pagar para obterem uma 

resposta rápida do serviço público; por outro lado, para os servidores públicos, seria um complemento 

salarial, necessário para fazer face à sobrevivência do própria indivíduo, diante dos baixos salários 

pagos pelo Estado. No entanto, o autor ressalta que o principal beneficio do jeito para uma sociedade 

em desenvolvimento, é que, com ele o País ganha tempo para resolver seus problemas institucionais 

109 - Ih. Ihid., p. 532. 

110 - Id. Ibid., p. 533. 
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sem mcorrer em qualquer ruptura política ou social, ou seja, permite ao sistema operar sem correr 

grandes riscos de conflitos sociais violentos.!!! 

o Formalismo e a dicotomia indivíduo/pessoa na sociedade brasileira. 

Esta linha de pensamento, atribui grande ênfase às diferenças e não às similaridades, encontradas em 

um processo comparativo. Diferenças que representam especificidades de cada caso; diferenças que se 

traduzem entre observador e observado, entre moderno e não-moderno; diferenças nos níveis 

hierarquizados que representam os valores. A grande dificuldade ao estudar uma determinada cultura é 

o hiato de conhecimento que separa o observador do seu objeto de estudo. O trabalho aqui resume-se, 

como afirma Dumont, em traduzir a cultura para a nossa linguagem e para a antropologia que ela faz 

parte. Essa operação, entretanto, é mais complicada do que fazer uma simples tradução. 

((Entre outras, as nossas rubricas mais gerais, como a mora~ a política, a economia, 

aplicam-se mal às outras sociedades e só se lhes pode recomr com circunspecção - e 

mesmo assim a título provisório. Em última análise, para verdadeiramente compreender, 

cumpre investigar no campo todo, pondo de lado, se necessário, esses compartimentos, 

aquilo que corresponde neles ao que conhecemos, e em nós ao que eles conhecem; por 

outras palavras, é imprescindível eiforçar-se por construir aqui e lá fatos 
, . ,fI!2 comparavels . 

Sendo o individualismo a base da ideologia moderna113, de onde provêm, na sociedade contemporânea, 

os elementos, aspectos ou fatores não individualistas? Dumont responde que, no primeiro nível, eles 

estariam vinculados à sobrevivência de elementos pré-modernos, dos quais a família é o principal 

marco representativo; em outro nível, esses elementos individualistas modernos e hegemônicos, em 

interação com valores locais e mesmo opostos como os holistas, poderiam dar origem a novas formas. 

O termo indivíduo abriga dois entendimentos básicos e complementares: ((um ol?jeto fora de nós e um 

valor'. o primeiro constitui o sujeito, a amostra individual da espécie humana, ou seja, o indivíduo 

natural; o outro, ainda nas palavras de Dumont, é 

111 - Id. Ibid., p., 548. 

112 _ DUMONT, Louis. o Individualismo. Uma perspectiva antropológica da ideologia moderna. Rio dt> Jant>iro:Rocco, 1985, p. 

12/13. 
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"o ser moral independente, autônomo e, por conseguinte, essencialmente não social, 

portador dos nossos valores supremos, e que se encontra em primeiro àtgar em nossa 

ideologia moderna do homem e da sociedade. ,,114 

o autor então, classifica as sociedades em função do tipo de individualismo: a sociedade individualista, 

quando o indivíduo constitui o valor supremo; e a sociedade holista, no caso oposto, em que o valor se 

encontra na sociedade como um todo. 

Além disto, a idéia de indivíduo natural evoluiu, basicamente, através de duas vertentes11S
: 

a) o indivíduo: uma elaboração permeada primordialmente pela valorização do "eu", dando conta dos 

sentimentos, das emoções, da liberdade de poder optar e de escolher, além de igualdade perante as leis. 

É a vertente mais individualizante, correspondendo à construção ocidental, a qual determina que a 

sociedade deve estar à serviço do indivíduo, ou seja, a parte é mais importante do que o todo; 

b) a pessoa: elaboração que privilegia a esfera do social, onde não existe essa igualdade horizontal como 

descrita acima. Aqui, a noção principal é que o indivíduo constitui uma parte do todo, perElzendo uma 

relação de complementaridade, onde o todo é mais importante que a parte, e o indivíduo-pessoa 

h d . . 'al l16 ac an o-se como que lmerso na matnz SOCl . 

Se o lugar privilegiado do indivíduo encontra-se nas sociedades ocidentais, principalmente aquelas 

marcadas pela reforma protestante, o lugar da pessoa acha-se nas sociedades holísticas, hierarquizadas e 

tradicionais. Aí a noção de pessoa é dominante. Deve ser ressaltado que as duas concepções estão 

sempre presentes, concomitantemente, em todas as sociedades humanas, ocorrendo, apenas, uma 

dominância de uma categoria sobre a outra. 

Enquanto as sociedades holísticas e tradicionais são caracterizadas pela presença de segmentações de 

poder local, tais como clãs, reinos, domínios feudais e corporações e onde o todo engloba e define o 

agir e os direitos das pessoas, nas sociedades individualistas ocidentais essa segmentação deixa de 

113 - Id lbid., p. 21. 

114 - Id lbid., p. 37. 

115 _ Há que ressaltar que tal construção social não constitui um objeto elaborado e acabado. Pelo contrário, nasceu e "muito lentamente 
cresceu no curso de muitos séculos e através de muitas vicissitudes, a ponto de, ainda hoje, ser flutuante, delicada. preciosa e estar por ser elaborat/d'. De 
acordo com Marcel Mauss, citado por: DAMATIA, Roberto,-Camavais, Malandros e Heróis. Para uma sociologia do dilema 
brasileiro. Rio de J anerro:Zahar Editores, 1979, p. 172. 

116 - Id. lbid., p .. 172. 

59 



existir. O seu lugar acha-se ocupado pela presença de associações, criadas pela união voluntária de 

indivíduos, que se contratualizam e se regem por leis de caráter impessoal, fixas e de caráter igualitário. 

Aproveitando essas duas categorias básicas, DaMatta propõe um modelo analítico para a sociedade 

brasileira, baseado na presença e na interação dessas duas categorias: o indivíduo e a pessoa. ll7 Esse 

modelo foi concebido a partir da análise de algumas práticas sociais arraigadas, tais como o "Você Jabe 

com quem eJtá falando ?" e do "jeitinho braJileiro". Em sociedades tais como as do Brasil, podem ser 

encontradas duas dimensões classificatórias: um eixo econômico básico, igualitário, que permeia as 

relações formais e impessoais e um eixo da solidariedade, que se expressa através dos códigos dos 

relacionamentos pessoais, da moralidade, do Jeitinho', da malandragem, do respeito e da cordialidade. 

O eixo econômico possui como representação social o indivíduo, que é o sujeito da lei universalizante 

e igualitária, da impessoalidade perante as regras; o eixo da solidariedade tem na pessoa sua unidade 

representativa, caracterizada através da solidariedade e respeito humanos, merecendo, portanto, um 

'al . I 118 tratamento especl e smgu ar . 

A tese defendida por DaMatta, oposta à tese de Ramos, é que, no Brasil, essas duas noções são básicas, 

não havendo preponderância de uma sobre a outra. Pelo contrário, existiriam duas esferas distintas, e 

portanto, dois códigos distintos, cada um sendo utilizado em determinada circunstância da vida prática. 

((Poú de um lado temOJ a ênfaJe numa lei univerJal (ct(jo Jzgeito é o indit)íduo), Jendo 

colocada como igual para todoJ; e, de outro, temOJ a re.spoJta indignada de alguém que é 

uma peJJoa e exige uma cumatura e.special da lei. Em JútemaJ aJJim - e eu Juponho 

que aqui podemoJ incluir todaJ aJ JociedadeJ chamadaJ mediterrâneaJ - temOJ aJ duaJ 

- ri ri ri . I A ,,119 noçoeJ operan o e mo o Jzmuitaneo... . 

A partir dessa argumentação, o autor sustenta que, no Brasil, a moderna noção de indivíduo foi 

"JuperimpoJtd' a um poderoso sistema de relacionamentos pessoais, fundado em regras baseadas no 

respeito e na honra, o que determina a enorme dificuldade encontrada quando se deseja operar no 

nível da lógica individualista, econômica e racional. 

117 _ Id. Ibid. : " ... no sistema brasileiro, é básica a distinção entrt o individuo e a pessoa como duas formas de conceber o unit'CrJ'o social e de nele agit". p. 169. 

118 - Id. Ibid., p. 168-170. 

119 - Id. Ibid., p. 178. 
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Valores como honra, respeito, consideração, favor, amizade e parentesco são utilizados em sistemas 

como o nosso para hierarquizar e colocar cada pessoa em seu devido lugar, interagindo, ao mesmo 

tempo, com um modelo formal de leis cujos critérios primordiais são a igualdade de direitos e deveres. 

Dessa forma, esses padrões de valores atuam no sentido de estabelecer gradações de prestígio, 

autoridade, além de considerações éticas e estéticas generalizantes, tais como as categorias de limpo, 

bem apessoado, correto, fino trato, etc., entre pessoas e famílias. É possível, então, compensar e 

complementar os conflitos resultantes das diferenciações sociais oriundas de uma ordem econômica 

igualitária. Dessa forma, o sistema "iguala num plano e hierarquiza no outro", em um movimento de 

compensação e completaridade, permitindo a construção de elos personalizados em atividades 

basicamente impessoais. 

Formas de conduta sociais como o "Você sabe com quem está falando?" permitem duas situações 

paradigmáticas. A primeira se caracteriza pela fuga ou escarpamento do condicionamento legal - diante 

da lei, fugir dela. Este é o caso típico das "carteiradas" em guarda-de-trânsito, e outras situações 

similares. O que se evita, nesses momentos, é a igualdade perante a lei, com a primazia do tratamento 

especial e diferenciado. Temos aí uma hierarquização dos iguais perante a lei com a conseqüente 

reversão da autoridade legal. A outra situação verifica-se onde ocorreu uma pretensa falta de respeito 

ou uma ofensa à honra. Nesses casos deseja-se aplicar a lei, e a violência pode ser um recurso utilizado. 

Em relação aos mecanismo de poder e dominação, tanto Ramos quanto DaMatta concordam que a 

prática desse formalismo constitui um instrumento de dominação das elites, mas o significado dessa 

dominação é entendido de forma diferente. Ramos, como visto anteriormente, vê o fenômeno como 

uma estratégia das elites, uma prática positiva e normal em sociedades que desejam se integrar no 

mundo moderno. Para DaMatta, a ideologia do moderno Estado liberal, com toda a legislação 

universalizante e igualitária é utilizado como um instrumento de exploração social. Com esta leitura, as 

leis só se aplicariam aos indivíduos e nunca às pessoas, ou seja, quem possui uma rede de 

relacionamentos forte e ampla estaria, a priori, acima da leis120
• 

Tanto o "Você sabe com que está falando ?" quanto o "Jeitinho" são práticas importantes para o 

estudo das organizações públicas e estatais. Elas fazem emergir a dupla ética à qual estão submetidas 

essas organizações. De um lado temos a ética burocrática, impessoal e igualitária regendo e ordenando 

os aspectos formais; de outro, a ética dos relacionamentos pessoais, que atravessa o discurso e o agir 

120 _ DAMATIA, Roberto. op. cit., 1979, p. 184: "Desse modo, o sistema legal que define o chamado "Estado liberal modemo" serve 
em grande parte das sociedades semitradicionais - como o Brasil - como mais um instrumento de exploração social, tendo um sentido 
muito diverso para os diferentes segmentos da sociedade e para quem está situado em diferentes posições dentro do sistema social". 
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institucional, complicando a tomada de decisões gerenciais e estratégicas. Ou seja, quando o espectro 

dos ordenamentos burocráticas é contrarrestado por alguém que alega laços de parentesco ou amizade 

com outra pessoa de grande poder e influência dentro do sistema, surge uma situação extremamente 

complexa, aparentemente paradoxal sob o ponto de vista da racionalidade econômica, eivada de 

conflitos, constrangimentos, questionamentos e adaptações as mais diversas. 

A lógica que impera nesses momentos, segundo o presente modelo de análise, demonstra que os 

vínculos de amizade e de parentesco imperam sobre e englobam as leis constitucionais e universais em 

vigor, seja em relação às instituições, seja em relação à nação. O que importa é ser tratado como 

pessoa, é estar acima da lei, é ser distinguido como uma pessoa diferente. Isto conduz um a outro traço 

das sociedades crivadas com essa dupla ética, qual seja, uma perene desconfiança do governo, o que 

significa, ao mesmo tempo, maior credibilidade para instituições como família, rede de parentes, etc. 

A partir dessas contribuições analíticas, que muito ajudam a compreender a dinâmica social brasileira, 

DaMatta passa a criticar as teorias de mudança social. 121 A teoria universalista entende o Brasil como 

uma sociedade individualista, à semelhança da americana. Como estratégia de mudança, preconiza o 

fortalecimento das instituições, do mercado, dos partidos políticos, fazendo, assim, minguar as formas 

oligárquicas-tradicionalistas. A crítica a este modelo enfatiza que ele seria demasiado simplificado para 

possibilitar uma compreensão profunda sobre a realidade social. Modelos baseados nesta teoria 

conduziriam, não à mudança social, mas a mera modernização do país. 

A teoria tradicionalista de mudança se baseia em determinadas entidades reificadas tais como "caráter 

nacional', ''padrões culturaif', "tradição", etc., e conseguem produzir, segundo o autor, tão somente 

uma boa descrição do tecido social em termos de relacionamentos pessoais, mas não conduzem nem à 

modernização nem à mudança da sociedade. 

DaMatta, entretanto, não concretiza, de forma sistematizada e objetiva, uma proposta de mudança 

social que contemple os dois universos, as duas lógicas de ação, as duas categorias analíticas, em uma 

teoria de mudança que, como ele mesmo afirma, precisaria ser mais sofisticada quanto as concepções 

de 'sistema social e quanto à dinâmica da 'mudança social. A teoria de mudança, para o autor, estaria 

121 _ DAMATIA, Roberto. Brasil: Uma Nação em Mudança e uma Sociedade Imutável? Estudos Históricos, Rio de Janeiro, voI. 1, 
no. 2, 1988,p. 210/211. 
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ainda em uma fase tal que precisaria ainda de aprender a levar em consideração a natureza complexa da 

realidade em estudo.122 

o jeitinho brasileiro - a arte de ser mais que os outros 

Este é o título do livro de Lívia Barbosa123
, que segue, basicamente, a mesma orientação analítica 

anterior. Ela distingue duas linhas metodológicas básicas e auto-excludentes existentes sobre sociedade 

brasileira: uma, que privilegia os estudos dos processos políticos e econômicos, ou seja, a visão 

estrutural dos macro-processos. Aqui, o sujeito da análise é a sociedade brasileira e o objetivo é 

identificar as causas econômicas e políticas que condicionam nosso comportamento social. Nesta visão 

macro, as situações do cotidiano, ou seja, as situações sociais concretas se diluem, e não são 

consideradas como indicadores de análise persuasiva. Além disso, essa forma de ver o objeto de estudo 

é normalmente, negativa. A segunda visão parte do pressuposto de que a explicação para esse tipo de 

fenômeno acha-se ligada à formação histórica e cultural da nação brasileira. Por isto privilegiou os usos 

e costumes, a cultura, os aspectos do cotidiano do povo brasileiro. Procurou identificar, descrever e 

interpretar o Brasil a partir do emaranhado das relações sociais do dia-a-dia, tanto na esfera doméstica 

quanto na pública. E, quase invariavelmente, adotou uma visão social positiva. 

Toma como tema básico do estudo as formas conhecidas como ''jeitinho'' e o "Você sabe com quem 

está falando ?", como instituições sociais hierarquizantes, que operam, simultaneamente, dentro de um 

universo regido por normas e leis individualistas, burocráticas e opressivas. Preocupada com a ausência 

de um modelo teórico mais amplo, procura adotar, como ela mesma afirma, uma abordagem capaz de 

dar conta, ''Pelo menos parcialmente, de ambas as tendências de nossa historiografia." Para isto, adota 

uma leitura antropológica do cotidiano, afim de "discernir quais os valores básicos e estruturantes de 

nossa sociedade e os tomados como paradigmáticos na construção de nossa identidade" .124 

Baseando-se em dados de uma pesquisa empírica realizada no período de 1984 a 1986, envolvendo 200 

pessoas de variados extratos sociais e econômicos e abrangendo moradores de diferentes cidades do 

Brasil, o estudo traduz, a partir da linguagem popular, o que é o jeitinho brasileiro, nas suas mais 

diversas acepções. Jeitinho, como ela afirma: 

122 _ Id., Ibid., p. 212. (grifo meu) 

123 _ BARBOSA, Lívia. O Jeitinho Brasileiro -A arte de ser mais igual que os outros. 2a. edição Rio deJaneiro:Campus,1992. 
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(e sempre uma forma (especial de se resolver algum problema ou situação diftcil ou 

proibida; ou uma solução criativa para alguma emergencia, s~ja sob a forma de burla a 

alguma regra ou norma preestabelecida, s~ja sob a forma de conciliação, esperteza ou 

habilidade'~ 125 

Ela se propõe, então, a diferenciar jeito de corrupção e favor. Tais distinções, segundo a autora, não 

são obvias nem fáceis de captar. O favor implicaria uma reciprocidade do ato, ou seja, significaria que, 

aquele que pede um favor se toma um devedor e se não o paga, toma-se um ingrato. O jeitinho 

também englobaria a figura da reciprocidade, mas de maneira diversa e bastante difusa. Essa 

reciprocidade não precisa, necessariamente, ser para a mesma pessoa envolvida em uma situação 

anterior, mas pode ser para um outro qualquer. O que a prática do jeitinho mostra é que sempre 

existirá uma oportunidade para se ajudar uns aos outros, para dar um jeitinho e auxiliar o próximo. A 

corrupção seria distinguida do jeitinho pela existência ou não de alguma vantagem material. A autora 

propõe um modelo, representado por um continuum, tendo um dos pólos positivo, onde estaria 

situado o favor e o outro negativo, onde estaria representada a corrupção. No meio, estaria o jeitinho. 

O que significa que, um excesso de jeitinho leva à corrupção. Um excesso de pedidos de favores 

conduzem ao jeitinho. O que, por si só, demonstra a dificuldade conceptual e prática de definir os 

limites entre essas três categorias. 

O local privilegiado para o estudo do jeitinho é a burocracia. Se o ambiente burocrático se caracteriza 

pela rigidez, pelas regras impessoais e igualitárias, a instituição do jeitinho é a estratégia que atravessa 

essa rigidez e confere uma singularidade e um caráter de pessoalidade, a quem dele fizer uso com 

sucesso. No caso do Estado brasileiro, que se faz presente nas mais diversas áreas e intervém onde 

apenas deveria regular, criou-se e desenvolveu-se uma burocracia que pauta sua ação em uma rede de 

normas, leis e exigências que muitas vezes tomam-se, elas mesmas, contraditórias umas com as outras. 

Segundo Barbosa, é com o jeitinho que as pessoas conseguem sobreviver dentro destes sistemas. 

Utilizando-se de recursos contrários à lógica burocrática, tais como os sentimentos, a simpatia, a 

maneira de falar, etc, estabelece-se um espaço de pessoalidade dentro de uma dimensão impessoal. O 

jeitinho seria também um recurso praticamente de domínio universal, no sentido de poder ser utilizado 

em praticamente todos os domínios da vida brasileira, sempre que for possível um contato direto 

124 - Id. Ibid., p. 9. 

125 - Id. Ibid., p. 32. 
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pessoa-pessoa. A simpatia seria a principal linguagem que abriria as portas para o uso do jeitinho. 

Simpatia de lado a lado. De quem pede o favor, e, correspondentemente, simpatia de quem atende e é 

o portador do poder de dar o jeitinho. A estratégia mais utilizada pelos que utilizam desse recurso 

seria o envolvimento emocional da pessoa que detém poderes para resolver o problema. Apelar para 

os "bons sentimentos', para a "boa vontade e compreensão", além de procurar enfatizar as dificuldades e 

precariedades da situação para a qual está sendo solicitada uma solução urgente, são vocábulos que 

fazem parte do "idiomd' ou discurso do jeitinho. 

Os argumentos utilizados para justificar determinados pedidos, tais como, ter pressa, o trem atrasou, o 

trânsito estava uma loucura, etc, são, de acordo com a autora, considerados legítimos por todas as 

pessoas. O falar a terceiros dos seus próprios problemas, compartilhar esses problemas com o outro, é 

uma prática disseminada em todos os segmentos sociais e faz parte da estratégia do envolvimento 

emocional. Esta prática transforma em co-participante quem deles tome ciência. E ao se envolver e 

tomar conhecimento de problemas que afligem terceiros, torna-se "constrangedor' não levar esses 

condicionantes em consideração. Enfim, tais argumentos atuam no sentido de ultrapassar a dimensão 

da responsabilidade pessoal e individual para alcançar a dimensão da responsabilidade de terceiros, os 

quais, sob o ângulo do individualismo, nada tem a ver com tais situações. 126 

A autora afirma que o querer não ser submetido às regras impessoais, não tem como causa a rigidez 

institucional, apesar desse componente facilitar o desenvolvimento do jeitinho. Argumenta que essas 

práticas estão presentes mesmo em areas que não estão submetidas a critérios de eficiência, 

produtividade, competência, etc. Isto quer dizer que considera que a prática do jeitinho existiria 

"mesmo que o sistema fosse diferente".127 Apesar de não estar explícito qual seria esse sistema diferente, 

fica implícito pelo que já foi dito, que ela se refere a um sistema holista. Essa afirmação incorre em uma 

contradição básica, já que não cabe falar de jeitinho dentro de um sistema holista. No sistema holista as 

formas de ajuda mútua, considerações pessoais, amizade, sentimento, etc. são os valores normais, 

valorizados e legitimados pelo sistema.128 Tal contradição fica ainda mais evidente, ao analisarmos o 

exemplo" das filas, de modo geral' no qual ela se baseia para tal afirmação. Filas, por excelência, são 

mecanismos que primam por melhorar um atendimento, por dar maior eficiência aos sistemas que dela 

126 _ Id lbid, p. 36-42. 

127 _ Id lbid, p. 43. 

128 - Id. Ibid., p. 80. 
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fazem uso. Elas fazem parte de sistemas onde predomina o individualismo, já que, por princípio, todos 

são iguais na fila. Portanto, qualquer prática que configure uma alteração na regra impessoal de 

precedência, base de formação da fila, pode ser explicado pelo conflito entre os dois sistemas. 

A autora passa a comparar as duas práticas sociais, o "jeitinho" e o "lJOcê sabe com quem está falando?'. 

O jeitinho apresenta, como visto anteriormente, características de uso universal, é utilizado 

igualitariamente por todos, pois independe da posição social, cor, etc., e faz uso, simplesmente, de 

prerrogativas pessoais, como simpatia, modo de falar, etc. Constitui um rito aglutinador e igualitário, 

no sentido de que "somos todos iguais, hqje é você, amanhã pode ser lJocê'. O "lJOcê sabe ... "apresenta 

características distintas. Não é utilizado por todos, pois nem todos detém o poder de utilizar uma 

identidade social para contrarrestar situações no cotidiano. Ao mesmo tempo, faz uso de recursos 

relacionais, e quanto mais amplo o leque de relações que possuir, maior o impacto do "lJocê sabe ... ". 

Ao contrário do jeitinho, que prima pelo anonimato, ele demonstra claramente quem é quem, ou seja, 

obriga a identificação dos sujeitos. É um rito autoritário, que procura reagir a um sistema igualitário e 

impessoal, hierarquizando e colocando cada qual no seu lugar. Apesar das diferenças de constituição, 

essas duas práticas sociais, ao fim e ao cabo, procuram sempre transformar o indivíduo em pessoa: 

((Quem usa tanto um como outro se separa dos demais membros da sociedade ao se 

tornar alvo de um tratamento personalizado', que não os deixa submetidos às leis 

universalizantes e impessoais, que por definição, regulam e condicionam a lJida de todos 

em um universo individualista ': 

Uma das teses sustentadas por Barbosa é que, em ambiente multivalorativo, como o brasileiro, é 

possível observar diferentes graus de 'compromissos' frente ao individualismo e avaliações em sua 

atualização prática e simbólica. 129 

Com isso ela que dizer que o grau de 'aderência' e 'compromisso' em relação aos pnnClplos 

individualistas varia profundamente de sociedade para sociedade, e contribui para introduzir gradações 

e especificações que devem ser consideradas caso a caso. Em se tratando de Brasil, todo o nosso 

discurso e a nossa estrutura jurídica legal tem no individualismo sua categoria central. Entretanto, em 

alguns domínios da nossa sociedade, as regras de caráter universal são vazadas pelo impacto estrutural 

das relações pessoais. 
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A partir dessa revisão da literatura, que procurou-se realizar de uma forma bastante ampla, abarcando 

uma gama de percepções sob o problema do formalismo, em que o foco de visão foi, 

propositadamente, bastante alargado, far-se-á, de agora em diante, um esforço no sentido de reduzir o 

foco de nossa objetiva, iniciando a etapa de descrição do objeto de estudo dentro do locus onde será 

analisado: o Banco Central do Brasil. 

129 - Id. Ibid. p. 93-95 
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CAPÍTULO IV 

Criação e Desenvolvimento do Banco Central do Brasil 

"Sem um banco central independente não se pode ter uma moeda sã. E 
sem moeda sã, não há moral no país. A moeda estável muda a maneira de 
agir das pessoas. Essa desonestidade generalizada que se sente no Brasil, 
de cada um querer levar a maior vantagem, é decorrente da inflação. Em 
todos os países que passaram por muita inflação isso também existiu. Não 
é o brasileiro que é mais desonesto ou mais imoral. Todo povo em que a 
moeda não é respeitada é assim. E a instituição que respeita, que defende 
a moeda, chama-se Banco Central desde que seja independente .. " 

Denio Nogueira 

A história do Banco Central do Brasil confunde-se, nos pressupostos básicos que alicerçaram 

a necessidade de sua criação, com a do Banco do Brasil (BB). Este foi criado em 1808 

encerrando suas atividades em 1828. Foi recriado em 1853 e funcionou até 1902. Em 1905 

foi reativado como "banco do governo", papel que, a despeito da criação da SUMOC e posteriormente, do 

Banco Central do Brasil, exerceu até há bem pouco tempo atrás. Em 1905 o Tesouro adquiriu as 

ações do Banco do Brasil, de forma a ter o controle direto da entidade, passando o Governo a nomear 

o presidente e 4 diretores. 130 

A lógica que imperou a partir desse relacionamento já é bastante conhecida: os d~ficits gerados pelo 

Governo eram cobertos pelo B.B., a partir de mecanismo de emissão de moeda e conseqüente 

expansão monetária. Como neste tipo de atuação uma mão sempre lava a outra, o Tesouro garantia o B.B. 

contra possíveis falências prestando-lhe socorro financeiro em momentos de dificuldades, política esta 

que acabou refreando e retardando o desenvolvimento do sistema bancário privado. Esta prática 

originou um importante espaço de atuação do governo, que passou a se utilizar, de forma crescente, do 

Banco do Brasil, seja para atender demandas de grupos de poder, seja para alavancar políticas 

130 Gouvêa, Gilda Portugal. Burocracia e Elites Burocráticas no Brasil. São Paulo. Editora Paulicéia, 1994, p. 89-91. 
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governamentais tal como os subsídios à agricultura, especialmente os concedidos à oligarquia cafeeira. 

C fi G A 131 orno a lrma ouvea, 

"o desenvolvimento financeiro brasileiro até 1930, como já haJ)ia oconido durante o 

século anterior, foi o de uma evolução por cortes, caracterizado por crises que 

praticamente colocavam o sistema em colapso e eram enfrentadas atraJ)és de medidas 

('saneadoras': mas sempre com um marco institucional bastante nítido: a presença do 

Banco do Brasil como principal instituição financeira de todo o sistema (incluindo o 

sistema privado). " 

A partir de 1942, com a reformulação dos seus estatutos no intuito de se adequar à nova Lei das 

Sociedades Anônimas, o B.B. assumiu a dupla e contraditória função de banco comercial e autoridade 

monetária. Merece destaque, para o presente estudo, as observações de Gouvêa sobre as características 

da burocracia que a partir de então se formou naquele órgão: 

(: .. criou uma burocracia com recursos políticos próprios, portadora de uma l)alorização 

social especifica baseada no mérito (eram selecionados por concurso), na sua importância, 

competência e pennanência. (. .. ) ideário voltado para a defesa dos interesses do Banco 

que assumiam como sua casa e seu orgulho de serem reconhecidos como funcionários do 

Banco do BrasiL "132 

o grande desenvolvimento do sistema bancário, a necessidade de preparar stciffs em condições de 

dialogar com instituições econômicas internacionais, e principalmente, a impossibilidade de execução 

de uma política eficaz de controle financeiro, indicavam a necessidade de se criar um órgão com a 

competência efetiva para coordenar e regular a política monetária e creditícia, eliminando-se a 

característica de autoridade monetária exercida pelo Banco do Brasil, e acabando com os constantes 

atritos entre esse órgão e o Ministro da Fazenda. 

131 Id lbid, p. 91. 

132 Id lbid, p. 93-94. 
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Com esse objetivo, a SUMOC - Superintendência da Moeda e do Crédito foi criada por decreto, em 

1945, já nos estertores do Estado Novo varguista. Parece que tal fato não foi mera coincidência. 

Segundo Bulhões133
, 

(~ .. É possível que se o prqjeto da Sumoc tivesse tido que passar pelo Congresso, ou s~ja, 

se tivesse sido formulado depois do fim da Estado Novo, não teria sido l)iabilizado ': 

Cedo a SUMOC demonstrou sua incapacidade para tornar-se o órgão central de comando da política 

monetária. Isto ocorreu, principalmente, por não lhe ter sido atribuído o papel de controle da 

expansão monetária. O Banco do Brasil continuava com seu papel de caixa do Governo, passando, 

além disso, a receber, em nome da SUMOC, os depósitos compulsórios dos bancos privados. Naquela 

época, a estrutura institucional para normatização e controle da política monetária nacional contava 

com três organismos: a SUMOC, o Conselho da SUMOC e o Banco do Brasil. 134 

Quais seriam e, mais importante, de onde vieram as resistências e pressões para se criar um organismo 

de moldes institucionais limitados, como foi a SUMOC? Gouvêa afirma que a criação de um órgão, 

tido como embrião do Banco Central, mas, por outro lado ligado, ao Banco do Brasil, utilizando seus 

funcionários e suas instalações 'Joi resultado de pressões e uma tentatizJa de evitar maiores traumas" àquela 

que era, até então, a mola-mestre do sistema monetário do país. Outras fontes, entretanto, 

complementa aquela autora, reagiram à criação da SUMOC. Também os bancos privados reagiram 

fortemente, em função da desconfiança gerada pelo ressurgimento e obrigatoriedade de efetuarem os 

depósitos compulsórios junto ao Banco do Brasil.135 

Desta forma surgiu um órgão sem grandes poderes, incapacitado para exercer o papel que dele se 

esperava. Sobre essa questão, relata Casemiro Ribeiro: 

133 Bulhões, Octávio Gouvêa de. Memória do Banco Central, Programa de História Oral do Cpdoc/FGV, 1989, p. 112-113. 

134 "Esse sistema funcionava precariamente em razão das pressões expansionistas sobre o crédito exercidas pelas operações do BB e 
por causa do processo desordenado de emissão de papel-moeda e da limitação dos instrumentos com que contava a SUMOC para 
controlar as atividades bancárias". BRASIL, Banco Central. Banco Central do Brasil - 30 anos. Lnha Direta. BCB, Brasília, ano lI, 
fev./março 95, nQ 92 (divulgação interna), p. 2. 

135 Esses depósitos compulsórios foram suprimidos durante o Governo Café Filho, época em que era Ministro da Fazenda o banqueiro 
José Maria Whitaker. Gouvêa, M.R., op.cit., p. 113. 
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(Na prática a SUMOC ficou como mero órgão de fiscalização, de in.rpetoria e de 

estudos econômicos, ou um pouco mais que isso, encarregada da autorização de cartas 

patentes de bancos e instituições financeiras ... Os depósitos compuLrórios que del)eriam ir 

para uma caixa especial da SUMOC, jamais foram ... Do ponto de l)ista financeiro, a 

SUMOC virou um apêndice financeiro do Banco do BrasiL E hOU1)e ... uma resistencia 

muito grande do próprio funcionalismo do Banco do Brasil em não deixar a SUMOC 

se desenvolver. .. A orientação geral, nunca escrita, foi no sentido de que a SUMOC não 

devia dar o pulo para o Banco Central': 136 

A SUMOC teve, entretanto, a qualidade de formar e manter um grupo coeso de burocratas de alto 

nível, formando uma geração de profissionais, que foram enviados para cursos e estágios de 

aperfeiçoamento nos Estados Unidos e na Europa, grupo esse que teve destacada atuação no futuro, 

tanto para a criação do Banco Central quanto na direção de outros órgãos da administração direta e 

indireta.137 Este parece ser o verdadeiro espírito que conduziu à criação da SUMOC. Segundo seu 

criador, Octávio Gouvêa de Bulhões, a SUMOC preparou 

('as bases de uma política para se traniformar em banco central, mas precisal)a 

principalmente treinar pessoal, porque um banco central sem pessoal competente não 

funciona': 138 

No plano prático, pouco fez (melhor, poderia fazer) a SUMOC. O poder institucional do Banco do 

Brasil ainda era muito grande, e os critérios aceitos para balizar a emissão de papel-moeda assentavam

se no pressuposto de que a emissão deveria ser uma das fontes de recursos do Tesouro, realizada 

através da Carteira de Redesconto do B.B. Decorreu daí que os empréstimos realizados pelos bancos 

estatais, utilizando recursos do Tesouro, via emissão, não eram considerados como despesa pública. 

Este fato, além de provocar um enorme descontrole das contas públicas, contribuiu para arraigar, 

ainda mais, práticas predatórias existentes desde o Império, relacionadas ao mau gerenciamento e 

irresponsabilidade na utilização do dinheiro público. 

136 Ribeiro, Casemiro. Depoimento, p. 14, citado por Gouvêa, op.cit., p. 110. 

137 Destacam-se, nesse grupo, Casemiro Ribeiro, que chegou a diretor do BNDE e do Banco Central, Dênio Nogueira, primeiro 
presidente do Banco Central em 1965, Paulo Pereira Lira, Presidente do Banco Central de 1974 a 1979, José Garrido Torres, 
Presidente do BNDE de 1964 a 1967 e Superintendente da SUMOC em 1967, Emane Galvêas, Ministro da Fazenda do Governo 
Figueiredo. 

138 Bulhões, Octávio Gouvêa de. Op.cit., p. 93. 
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Esse foi o contexto histórico e institucional que precedeu a criação do Banco Central do Brasil, e de 

certa forma, condicionou seu posterior desenvolvimento. Para efeitos desse estudo, interessa-nos mais 

os relatos de personalidades que participaram diretamente no cenário político da época, do que a letra 

fria da norma legal, sem, entretanto, esquecer-se dela. Como já foi enfatizado devidamente na 

fundamentação teórica, em sociedades prismáticas, o estudo baseado estritamente na lei, na maioria das 

vezes não consegue retratar a realidade. 

Uma das primeiras propostas de uma reforma bancária, que resultasse na criação de banco central no 

Brasil data de 1931, quando o diretor do Banco da Inglaterra, Otto Niemayer esteve no Brasil. Nesta 

época, foi defendida a necessidade de criação de um banco central, o que segundo ele, poderia ser feito 

de duas formas: pela transformação do Banco do Brasil em Banco Central ou pela fundação de uma 

instituição inteiramente nova. O primeiro projeto de reforma bancária, com criação de um Banco 

Central e de um Conselho Monetário Nacional data 1947, durante o Governo Dutra, cujo relator, no 

Congresso Nacional foi Daniel Faraco. Esse projeto teve um andamento bastante lento, arrastando-se 

até 1962. Conta Cassemiro Ribeiro que, entre julho e outubro de 1962, durante o período 

parlamentarista do Governo Goulart, preparou-se uma Lei Delegada que transformava a SUMOC em 

Banco Central, mas sem alterar-se o nome ''para não assustar'. Por esse estatuto, a SUMOC passaria 

a ter patrimônio próprio, desvinculava-se do Banco do Brasil, incorporava a Carteira de Redescontos 

(depósitos compulsórios) e a Caixa de Amortização (função emissora), e numa próxima etapa, estava já 

previsto a transferência da Carteira de Câmbio do B.B. (funções internacionais). Entretanto, apesar de 

ter sido publicada no Diário Oficial, não chegou a entrar em vigor devido ao fim do regime 

I . 139 par amentansta. 

Em 1962, o mesmo Daniel Faraco apresentou um substitutivo à proposta oriunda do Governo Dutra. 

Esse substitutivo acendeu novamente as discussões sobre o tema, clareando as fontes de resistência à 

criação de um banco central. Essas resistências, segundo Gouvêa, tiveram origem em duas fontes 

principais. A primeira delas foi o Banco do Brasil e seu funcionalismo, que se sentiam ameaçados pela 

redução de suas prerrogativas, funções e perda de prestígio. O papel desempenhado até então pelo 

B.B. como agente financeiro do Tesouro era a garantia concreta desse prestígio, de carreiras 

. d b al" 140 prom1ssoras e e ons s anos. 

139 Gouvêa, G.P., op. cit., p. 134. 

14() Id. Ibid., p. 134. 
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A segunda fonte de pressão vinha do empresariado industrial e comercial e da parte dos banqueiros. 

Para Nogueira,t41 tal resistência seria mais importante e forte ainda que a do B.B: 

('.4 FIESP, indiscutivelmente. A FIESP não queria o Banco CentraL E a prO/Ja 

disso é que depois, no Governo Costa e Silva, e mais ainda no GO/Jerno GeiJel, o Banco 

Central foi totalmente descaracterizado. Tirou-se a força não só do Banco Central, como 

do Ministro da Fazenda. Até que ponto o Banco do Brasil teria, primeiro, interesse, 

segundo, força para enfraquecer o Ministro da Fazenda? Não teria. Isto, na minha 

opinião, é a comprovação de que a pressão vinha de fora. " 

Quais senam as idéias básicas do substitutivo de Faraco, que provocavam tantas discussões? 

Fundamentalmente, diagnosticavam como o maior problema da economia brasileira a presença 

constante da inflação. Preconizava uma política econômica austera em relação aos investimentos 

públicos e no controle do crédito. Ao mesmo tempo, defendia uma política econômica que não se 

baseasse na expansão monetária. O Estado não deveria conceder subsídios à produção e, ao mesmo 

tempo, não deveria executar atividades econômicas produtivas. Caberia ao Estado cuidar da 

estabilidade monetária e de uma política tributária que incentivasse os empreendimentos e taxasse 

fortemente os gastos supérfluos, devendo limitar-se à coordenação e à disciplina monetária. A entrada 

de capitais deveria ser livre, reduzindo-se ao máximo as regulamentações, tanto restritivas quanto as de 

incentivo. Além disso, o substitutivo mantinha a proposta de criação do Conselho Monetário 

Nacional (CMN) como órgão normativo e com poder decisório, e de um Banco Central, como órgão 

executor das deliberações do CMN. Este projeto recebeu 118 emendas, que substancializavam, na 

época, duas formas de pensar um Banco Central: havia o grupo prilJatizante, favorável à independência 

do Banco Central, que seria estruturado sob a forma de economia mista e totalmente desvinculado do 

CMN; por sua vez, o grupo estatizante, através do Projeto Nei Galvão, defendia a transformação do 

Banco do Brasil em Banco Central, com um CMN composto exclusivamente de representantes 

estatais.142 Tendo em vista tamanha discrepância, o projeto teve sua votação retardada a pedido do 

presidente da República, Jânio Quadros. 

141 Nogueira, Dênio. Depoimento. Memória do Banco Central. Programa de História Oral do CPDOC/FGV, Rio de Janeiro, 
FGV/CPD,1993,p.139. 

142 Gouvêa, G.P. op.cit., p. 138. 
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Pouco antes da queda de Goulart, os defensores do projeto Nei Galvão consegulram uma grande 

vitória no Congresso, no sentido de adotar um regime de urgência para a votação daquele projeto. 

Nesse meio tempo, caiu Goulart, iniciou-se a nova fase do ciclo de governos militares. No plano das 

idéias econômicas, saem do palco os economistas estruturalistas e inicia-se a era do pensamento 

monetarista, hegemônico até os dias atuais.143 

Durante o início do Governo Castelo Branco, cUJo Ministro da Fazenda era Octávio Gouvêa de 

Bulhões e Roberto Campos o Ministério do Planejamento, uma das primeiras ações políticas do 

Congresso foi sustar a tramitação do Projeto Ney Galvão. O responsável por esse tipo de negociação 

foi Dênio Nogueira, indicado para a presidência da SUMOC e que viria a ser o primeiro presidente do 

futuro Banco Central do Brasil. 

Em maio de 1964 foi apresentado ao Congresso um substitutivo para o Projeto Ney Galvão, que teve 

como relator pela Comissão de Constituição e Justiça o deputado Ulisses Guimarães. No dia 31 de 

dezembro de 1964 o projeto foi sancionado pelo Presidente Castelo Branco transformando a SUMOC 

em Banco Central. 

O Banco Central da República do Brasil foi criado pela Lei nº 4.595, de 31 dezembro de 1964, como 

uma autarquia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional. A Lei nº 4.595 foi inspirada na tese 

que defendia ser mais conveniente para o país a implantação de um banco central dentro dos moldes 

clássicos, ou seja, com funções de banco emissor, banco dos bancos e de banqueiro do Governo além 

de tornar a política monetária menos dependente do Poder Executivo. 

Para garantir a qualidade de sua independência, o Presidente da República nomearia seis pessoas com 

notório saber em matéria econômica, com mandatos de seis anos, para comporem o CMN - Conselho 

Monetário Nacional. O CMN escolheria, então, a partir dos seus seis membros, quatro para 

comporem a diretoria do BC, inclusive seu presidente. A esse respeito, o depoimento de Nogueira é 

bastante esclarecedor. Em relação ao mandato dos presidente e dos diretores do BCB: "Mas o 

próprio presidente Castelo Branco me deu instruções para aumentar de cinco para seiJ anol", de forma 

143 O grupo estruturalista, representado pelos economistas da CEP AL, tinham no Brasil a liderança de Celso Furtado. A principais teses 
cepalinas defendem o planejamento econômico e protecionismo à indústria nacional, e o tlm da inflação dependia de mudanças 
econômicas estruturais que pusessem fim à pobreza e ao atraso. O grupo monetarista, representado pelos economistas da FGV, 
tinham como liderança mais conhecida Eugênio Gudin, e posteriormente, Octávio Bulhões e Roberto Campos, defendem 
pressupostos monetaristas liberais neoclássicos como formas de combate à inflação. Para uma melhor apreciação sobre a disputa 
teórica entre os dois grupos, ver: Loureiro, M.Rita. Os Economistas no Governo. Rio de Janeiro, FGV, 1997, p.44-49; Bielschowsky, 
Ricardo. Pensamento Econômico Brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvirnentismo, RJ, IPEAjINPES, 1988. 
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que os mandados do presidente e diretores do BACEN superassem o do propno Presidente da 

República. Em relação à dinâmica dos trabalhos no CMN: 

{Fa:dam parte do Conselho Monetário, além desses seis membros com mandato de seÍJ 

anos, outros cinco, dos quais só três tinham direito a voto: o Ministro da Fazenda, o 

Presidente do Banco do Brasil e o Presidente do BNDE. (. .. ) O fato, portanto, é que 

éramos seis independentes contra tres demissíveis ad nutum. Isto dalJa ao Banco 

Central uma força muito grande, porque nós seis nos reuníamos, discutíamos as questões 

que deveriam ser submetidas ao Conselho Monetário, tomávamos as nossas decisões, que 

eram registradas em ata, e quando íamos para o Conselho, mantínhamos nossas 

posições': 144 

Entretanto, essa independência técnica de que se revestiu a criação do Banco Central não durou muito 

tempo. Cedo, o Banco do Brasil recuperou seu poder, já que a própria Lei nº 4.595, após as 

negociações que se deram no Congresso, criou um sistema híbrido, concedendo ao B.B. o status de 

autoridade monetária. Ao mesmo tempo, deu ao Banco Central atribuições de fomento, através da sua 

Carteira de Redesconto, que receberia recursos para passar aos bancos que o empregariam no crédito 

rural. Aliás, esta é uma passagem da história da criação do BC que revela as dificuldades políticas que 

tiveram que ser contornadas para se conseguir criar esta instituição.145 

Ficou o Banco do Brasil com o serviço de compensação de cheques, detendo ainda os depósitos 

voluntários das instituições financeiras privadas. Mas o que, ao longo do tempo, mais repercutiu em 

termos de descontrole das contas públicas foi a chamada Conta Movimento. Como explica Gouvêa, a 

Conta Movimento foi criada para registrar os pagamentos e recebimentos realizados pelo Banco do 

Brasil por conta do recém criado Banco Central, já que este ainda não dispunha de recursos próprios, 

nem patrimoniais, nem de pessoal e nem de custeio. A Conta Movimento foi criada para servir de 

caixa para esses primeiros momentos, e nada mais. Diariamente, os saldos credores deveriam ser 

recolhidos pelo B.B. ao Banco Central (o que nunca foi feito), enquanto os saldos devedores seriam 

compensados nas operações de redesconto, recaindo sobre eles juros de 1 %. Essa conta, que a partir 

de 1965 teve saldos sempre credores, transformou-se em um mecanismo de suprimento de recursos 

144 Naquela época, o CMN era constituído por 11 (onze) membros: 6 (seis) membros com mandatos de 6 (seis) anos, nomeados pelo 
Presid=te da República, dos quais 4 (quatro) seriam escolhidos diretores do BC; o Ministro da Fazenda, o Presidente do Banco do 
Brasil e o Presid=te do BNDE. Eram membros sem direito a voto: o Ministro do Planejamento e da Indústria e Comércio. O CMN 
era presidido pelo Ministro da Faz=da. Nogueira, D. op. cit., p. 117-118. 

145 Para um relato minucioso das dificuldades e negociações com o Congresso, ver: Nogueira, D. , op. cit., p. 128-129. 
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para a execução de operações de interesse da política econômica do governo. 146 Essa discrepância 

somente teve fim em 1986, época em que o Ministério da Fazenda foi ocupado por Dilson Funaro, 

através do Voto nº 045/86 do CMN, que, na prática, congelava a Conta Movimento. 

Apesar das inúmeras afirmativas feitas pelo Prof". Dênio Nogueira, a respeito do grau de 

independência da instituição que ele criara, percebe-se pelo seu discurso, que essa independência a que 

ele se referia possuía um caráter bastante precário e se sustentava mais das pessoas que estavam no 

poder do que nas leis que amparavam a existência do Órgão: 

':5'e o ministro Bulhões tivesse permanecido como ministro da Fazenda do gOlJerno Costa 

e Silva, certamente eu também teria permanecido no Banco Centra~ e a independencia 

não teria srifrido a interrupção que srifreu naquele período. É uma questão de relações 

bessoais. ,M7 .. 

Em outro momento, já perto do final do Governo Castelo Branco, conta o professor Dênio Nogueira 

que, em meados de 1966, seria necessário tomar uma decisão no sentido de se fazer uma nova 

desvalorização do câmbio. Esta preocupação foi levada aos ministros Octávio Bulhões e Roberto 

Campos, os quais foram consultar o presidente Castelo Branco sobre a questão. Como estava em final 

de governo e com o sucessor já escolhido, Castelo preferiu esperar para discutir o assunto com o 

futuro presidente Costa e Silva.148 Este episódio, que teve repercussões profundas para a eqUipe 

econômica do governo Castelo Branco, mais uma vez corrobora a impressão de que a própria 

independência técnica do BC não existia, uma vez que a diretoria do Órgão não se sentia segura para 

tomar, sozinha, as decisões que julgasse importante adotar, ou seja, a lei que garantia a independência 

do BC, era, pelo menos em parte, mais um triste exemplo de formalismo. 

146 "Na realidade, a Conta Movimento foi apenas mais um artificio encontrado para esconder o endividamento do Tesouro que vinha, 
como vimos, desde os tempos coloniais". Beloch e Abreu, 1984, citado por Gouvêa, op.cit., p. 155, nota de rodapé. 

147 Nogueira, D. , op. cit., p. 222 (grifo meu). 

148 "Em novembro, Costa e Silva foi eleito presidente da República pelo Congresso. Diante disso, quando o ministro Bulhões foi 
conversar com o presidente Castelo sobre a nova depreciação, o presidente respondeu: 'Eu não quero tomar esta decisão. Estou no 
fim do governo, o Costa e Silva assume em março, e eu gostaria que ele aprovasse a medida. Pelo menos, tomasse conhecimento.' 
Mas exatamente naquele momento, o presidente eleito resolveu fazer aquela viagem de volta ao mundo. Lá se foi ele pingando de 
lugar em lugar. Levou uns dois ou três meses viajando, e enquanto isso, o câmbio não podia ser desvalorizado. Mas as pressões no 
mercado eram cada vez maiores, as exportações continuavam caindo. O mercado sabia que nós tinhamos que fazer a depreciação e 
estranhava que não tivéssemos feito ainda. E nós esperando a volta do Costa e Silva. Quando ele voltou, Bulhões foi direto procurá
lo, mas ele, ai, virou-se e disse: 'Não, este é um assunto de que eu não entendo. O senhor converse com os meus assessores econômicos.' E 
deu os nomes: 'O Delfim vai para a Faif11da, o lost vai para o Banco do Brasil. . .' '' Id lbid, p. 186-188. 
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Na realidade, o único presidente que respeitou os mandatos dos diretores do Banco Central foi o 

Presidente Castelo Branco. No início do governo de Costa e Silva o presidente e os diretores foram 

pressionados a se demitirem e a composição do Conselho Monetário Nacional expandiu-se, passando, 

a partir de 1968, a contar com 12 (doze) membros, subindo para 14 no período de 1969 a 1971, 

diluindo dessa forma a dominância exercida pela diretoria do BC naquela instância. Foi assim que, em 

1967, o primeiro presidente do BC, Dênio Nogueira, cujo mandato somente terminaria em 1971, 

demitiu-se, sendo substituído por Ruy Aguiar Leme. Este permaneceu na direção do BC por menos de 

um ano, sendo substituído pelo economista Emane Galvêas em fevereiro de 1968.149 

A perda do direito de voto dos diretores do Banco Central foi mais um duro golpe na autonomia do 

Órgão. A Lei nº. 6.045, de 15 de maio de 1974 (Governo Geisel) acabou com os mandatos, tomando 

diretores e presidente do Banco demissíveis ad nutum. 150 

Formalismo e a estrutura interna do Banco Central 

o Banco Central foi estruturado de forma a possibilitar ações técnicas e administrativas de forma 

descentralizada. Para isso, e de acordo com o disposto no artigo II da Lei nº 4.595, foram criadas as 

Delegacias Regionais, posteriormente transformadas em Departamentos Regionais, e atualmente, 

no bojo do processo de Modernização Organizacional (1997), retomaram a denominação origina1.1S1 

A primeira reorganização administrativa ocorreu 1975, com a edição da Portaria nº 63, de 18.02.75, 

passando o Órgão a ser constituído por Unidades Especiais, Unidades Centrais e Unidades 

R · . 152 eglOnals. 

149 Magalhães, Augusto. Os Bancos Centrais e sua Função Reguladora de Moeda e do Crédito. RJ, 1971, citado por Salomiío, 
Carlos R. Análise Institucional do Banco Central do Brasil: um estudo de caso de criação e desenvolvimento. Rio de Janeiro, FGV, 
(rese de Mestrado), 1988, p. 98. 

150 Pelo Decreto-Lei nº. 6.045, de 15 de maio de 1974, os diretores do Banco Central, com exceção do presidente, perderanl seu lugar 
no CM.N., e todos perderam o mandato. Sobre a composição do CMN ao longo desse período, ver: Salomiío, Carlos R.., id ibid, p. 
Quadro XIV. 

151 O Banco Central possui, em consonância com a Lei nº 4.595, representações regionais nas seguintes cidades: Belém, Fortaleza, 
Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. 

152 Unidades Centrais - Gabinetes do Presidente e dos Diretores; 

Unidades Centrais - Departamentos do Banco localizados na sede em Brasília, que se dividem e subdividem em Divisões Centrais e 

Serviços Centrais; 

Unidades Regionais - representações do Banco existentes nas diversas regiões do País, que se dividem e subdividem em Divisoes 
Regionais e Serviços Regionais. 
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Inicialmente criado com 12 (doze) departamentos centrais, o Banco Central expandiu sua estrutura em 

curto espaço de tempo. Em 1974 passou a contar com, além da presidência e 5 (cinco) diretorias, 16 

(dezesseis) departamentos centrais; já em 1976 o número de departamentos centrais subiu para 20, 

sem falar nos departamentos regionais, subordinados à DIRAD - Diretoria de Administração. Após 15 

(quinze) anos de existência, em maio de 1979, o organograma do BACEN assinala a presença de 23 

(vinte e três) departamentos centrais e de 9 (nove) departamentos regionais. Esse número sofre 

decréscimo somente em 1997, quando do período conhecido como Modernização Organizacional 

(ainda em curso quando da elaboração deste trabalho) e que reduziu para 21 (vinte e um) o número de 

departamentos centrais. 

Após a pnme1ra fase de sua implantação, época em que foram criados e postos em ação vários 

mecanismos e instrumentos relacionados à política monetária e à reorganização do sistema financeiro 

nacional, chegou-se a um tempo em que tornou-se necessário voltar a atenção para a clientela interna, 

ou seja, a organização administrativa interna. Uma série de medidas foram tomadas visando dar ao BC 

uma identidade própria, através de uma reestruturação administrativa e organizacional, aliada à 

racionalização dos serviços e mediante a implantação dos manuais de serviços. 

No tocante à política de pessoal, o objetivo foi unificar o quadro. A Lei 4.595, de 31.12.64, como já foi 

dito, criou o BC pela transformação da extinta SUMOC e aproveitamento integral do seu quadro de 

funcionários e de outras instituições federais. 153 Em 1974, o quadro do BC estava composto por 4.181 

funcionários, dos quais somente 27% pertenciam ao quadro próprio. Do restante do funcionalismo, 

73% pertenciam a um rol de 8 (oito) instituições que cederam funcionários ao BC e 30% eram 

contratados junto a empresas prestadoras de serviços. Essa situação, aliada a ausência de uma política 

de pessoal, contribuiu para a criação de distorções bastante graves: 

153 "Art. 52 - o quadro de pessoal do Banco Central da República do Brasil será constituído de: 

I - pessoal próprio, adrnítido medíante concurso público de provas ou de títulos e provas, sujeita à pena de nulidade e admissao que se 
processar com inobservância destas exigências; 

II - pessoal requisitado ao Banco do Brasil S.A. e a outras instituições financeiras federais, de comum acordo com as respectivas 
administrações; 

III - pessoal requisitado a outras instituições e que venham prestando serviços à Superintendência da Moeda e do Crédito há mais de 1 
(um) ano, contado da data da publicação desta Lei." - Lei 4.595, de 31.12.1964. 
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'~ .. por força das atribuições que lhe foram cometidas pela Lei no. 4.595 e subseqüentes 

(Lei no. 4.728, de 14.07.65 e 4.829, de 05.11.65, etc.), o Banco Central foi obrigado 

a ifetuar maciças requisições de funcionários a outras instituições financeiras, de tal 

modo que chegou a contar com servidores de 11 diferentes organizações, além de ter 

realizado, em 1966, concurso público para o cargo de Escriturário, o que, de certa 

forma, contribuiu para diversificar ainda mais o quadro de pessoal. ,,154 

Certamente, essa foi uma das razões para a equiparação salarial e de interstícios de promoção do 

funcionalismo do BACEN ao do Banco do Brasil. Essa medida, aprovada pela Diretoria em 28.02.66, 

representava uma forma de não provocar perdas pecuniárias à parcela dos funcionários do Banco do 

Brasil que fossem cedidos ao BC, parcela essa que contribuiu em muito para a construção da cultura 

organizacional do Banco Central.155 

Em 1973, a Portaria nQ
• 48 regulamentou e institucionalizou um conjunto de medidas ligadas ao bem

estar do funcionalismo, que englobou, basicamente, um programa de assistência médico-hospitalar e 

odontológico e um programa de assistência financeira. No entanto, as distorções, principalmente 

aquelas relacionadas à faixa de tempo de serviço, persistiram. Como coexistia, por essa época, uma 

necessidade bastante grande de pessoal, devido às inúmeras funções assumidas pelo BC, decidiu-se 

tentar solucionar estes problemas através da requisição de cerca de 440 (quatrocentos e quarenta) 

funcionários do Banco do Brasil na faixa de 10 a 15 anos de serviço. Afora o requisito de tempo de 

serviço, nenhum critério objetivo em termos de escolaridade, capacitação, experiência profissional foi 

exigido para esse numeroso grupamento de pessoas. 

Efetivamente, tais disfunções somente começaram a ser tratadas de uma forma sistematizada, a partir 

de 1974, com a criação da Diretoria de Administração, com a incumbência, entre outras, de elaborar 

um programa básico para a política de pessoal. Dentre as principais ações da Diretoria de 

Administração, para este período, ressaltam-se: 

• - Criação do Departamento de Administração de Recursos Humanos; 

154 Salomão, c.R., op. cit., p. 115. 

155 Devido ao expressivo contingente de funcionários do Banco do Brasil cedidos ao Banco Central, Leite ressalta a grande intluência 
exercida pela cultura daquele Órgão no Banco Central: "O imaginário coletivo do Banco do Brasil foi, em larga medida, transplantado 
para o BC, participando decisivamente da construção das ideologias dominantes no universo cultura do BC". Leite, José Vieira. 
Dinheiro novo, dinheiro velho. Um estudo de caso do fazer cotidiano no mundo do dinheiro. Rio de Janeiro, UFRJ, IFCS, 
(rese de mestrado), 1988, p. 43. 
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• - Criação do Manual de Serviços de Pessoal (MSP); 

• - Criação de um programa permanente de Treinamento, dividido em três módulos, a saber, 

Treinamento de Ambientação, Treinamento por Objetivos e Aperfeiçoamento. 

Como já foi dito, a primeira reorganização administrativa do Banco Central foi conduzida a partir da 

edição da Portaria nQ 62, de 18.02.75 que estruturou o quadro de pessoal, e a Portaria nQ 63, da mesma 

data, que definiu a estrutura técnica e administrativa, além de disciplinar os critérios para o exercício 

das funções comissionadas. 

Introduziu-se, nesta ocasião, importantes inovações, como a criação das Categorias Isoladas e das 

Carreiras Especializadas. Estas duas medidas provocaram uma redução das funções comissionadas a 

1/3 (um terço) do efetivo do quadro, já que, por um lado, os cargos técnicos, anteriormente a essas 

duas portarias, eram exercidos em comissão, e por outro, a proibição do exercício de função 

comissionada aos ocupantes das categorias isoladas. Para a ocupação dos novos cargos, foram 

realizados 16 concursos públicos, determinando, como resultado imediato, o rejuvenescimento do 

quadro de pessoal do Banco, que passou a contar com 82,05% de seu quadro efetivo formado por 

funcionários situados na faixa entre 1 e 10 anos de tempo de serviço.156 

Uma análise dos pnmeiros organogramas do BACEN possibilita vislumbrar o caminho percorrido 

durante a institucionalização do Órgão, que determinou um crescimento, via aumento das funções 

administrativas internas, ou seja, da "área meio".157 A partir de 1969, existiam quatro diretores, cada um 

, c d 'd - 'fi 158 a lrente e uma area e atuaçao espeCi ica. 

No organograma de 1969, todos os 4(quatro) diretores eram responsáveis por "áreas fins" do Órgão, 

sendo que um deles, além de 2(duas) gerências técnicas, acumulava 2(duas) gerências administrativas. A 

partir de 1974, novas modificações: as diretorias ganham nomes específicos, de acordo com a área de 

atuação, o Banco passa a contar com mais uma diretor, dando origem à Diretoria de Administração, o 

termo Gerência é substituído por Departamento, ocorrendo a padronização das denominações dos 

diversos segmentos técnicos e administrativos. A área administrativa (ou "área meio") expandiu-se 

156 Salomão, C.R. , op. cit., p. 118. 

157 Organogramas antigos do BACEN podem ser consultados em Salomão, C.R., op. Cit., p. 127-129. O organograma atualmente 
adotado pelo BACEN pode ser consultado no Anexo lI. 

158 Além do Presidente, quatro eram as Diretorias do BACEN, em 1969: Diretoria da Área Administrativa e do Crédito Rural e 
Industrial, Diretoria da Área do Mercado de Capitais, Diretoria da Área Bancária e Diretoria da Área Canlbial. 
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enonnemente, passando a contar com 5 (quatro) departamentos, sendo que um deles, o MECIR, era e 

. d ' . 159 contlnua a ser um epartamento teCnlCo. 

Estrutura do Quadro de Camiras do Banco Central, de acordo com a Portaria no. 62. 
Carreira Composição % ideal do Promoção 

I - Carreira de 
Administração 

Nível básico (B.01.1 / B.01.8) 
Nível Intermediário (1.02.1 / 1.02.8) 
Nível superior (S.03.1 / S.03.8) 

n - Carreira Especializada Advogado 
Analista 
Auditor 

In - Categorias Isoladas 

IV - Contratados 

Economista 
Auxiliar de Serviços Administrativos 
(ASA) 
Conferente de Numerário 
Vigilante 
Contínuo 
Artífice, Motorista, Ascensorista, 
serventes etc 

Quadro 

60% 
30% 
10 % 

4em4 
anos 
3 em 3 
anos 
2em2 
anos 

3 em 3 
anos 

4em4 
anos, 
somente no 
sentido 
horizontal. 

Uma comparação numérica demonstra que o crescimento neste período contemplou exclusivamente a 

Diretoria de Administração, haja vista que o número de departamentos técnicos não sofreu alterações, 

se comparado com o organograma anterior. Em 1976 verificou-se novas alterações no organograma, 

passando a Diretoria de Administração a contar com mais um departamento central, além de assumir a 

direção dos 9 (nove) departamentos regionais. Em 1969, a estrutura expandiu-se para 23(vinte e três) 

departamentos centrais, configuração esta que vem até os dias atuais, quando o BACEN passa por uma 

nova refonna administrativa. 

Alguns aspectos devem ser ressaltados do que foi dito acima. Mais que considerações de ordem técnica 

ou de estudos que orientassem tais reestruturações, no sentido de readaptação do órgão visando um 

melhor cumprimento de suas metas e objetivos, as diversas alterações estruturais e funcionais que 

ocorreram no BACEN, a criação ou extinção de cargos ou de unidades administrativas foram bastante 

casuísticas. O processo foi marcado por fortes doses de injunções políticas e disputas para 

159 Estavam subordinados ao diretor de administração: MECIR, DEPES, DEMAP, CONGE e DEPRO. 
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concentração e aumento do poder burocrático de determinados grupos, terminando com o 

privilegiamento de pessoas" ligadas à coalizão dominantt' .160 

Esse processo de burocratização e oligarquização do poder burocrático, como afirma Gouvêa, criaram 

as condições para o desenvolvimento de grupos de interesse dentro de cada departamento, que 

geraram laços de solidariedade entre si, aumentando as possibilidade de manutenção e alargamento do 

próprio poder. Essa lógica burocrática dominante reafirma e reproduz o processo de crescimento 

vegetativo, ou seja, a quantidade de funcionários por departamento ou divisão é tida como parâmetro 

positivo para a consecução de recursos financeiros ou políticos. Produz ainda outros efeitos deletérios 

para a organização na medida que faz preponderar a defesa dos interesses individuais ou de grupos 

específicos em detrimento e à prejuízo dos objetivos organizacionais e da coletividade. Como observa 

Sal - 161 orna0, 

"Isto faz com que a organização seja formada por pequenos grupos de interesse, onde as 

políticas passam a ser feitas em função desses grupos e não da coletividade. Ademais, a 

própria informação fica limitada a esses círculos, impossibilitando aos demais 

participantes da organização o acesso à informação". 

Parece ser nesta mesma direção que Mattos162 chama a atenção para o desenvolvimento de uma "cultura 

de castas" formada pelo sistema de carreiras proposto pela Portaria nº 62. Como já foi dito, em 1975, 

através da citada Portaria, foi implantado um plano de cargos formado pelas carreiras administrativa e 

técnica. Ao longo do tempo, tal modelo revelou e perpetuou um sistema paralelo e estanque de 

possibilidades de crescimento funcional e salarial, contribuindo para criar uma acirramento de ânimos 

entre os componentes das duas carreiras em questão. Esse acirramento de ânimos, retratava, na 

verdade, a ponta do iceberg, cujo verdadeiro sentido poderia ser encontrado na disputa pelo poder 

burocrático entre a Diretoria de Administração, que representava as "atitidades meio" em franco 

crescimento e os demais departamentos técnicos - "atividades fins" - que se sentiam ameaçados com o 

poderio crescente da DlRAD. Aliado a este fato, havia ainda um complexo mecanismo gerencial, 

marcado pelo conservadorismo e autoritarismo gerencial, que dificultava e empobrecia bastante o 

processo de tomada de decisões: 

160 Salomão, c.R., op. cit., p. 131. 

161 Id. lbid., p. 131. 
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((Obviamente, encontrar solução que conciliasse essas diferentes expectatitJas não era 

tarefa simples. Agregando-se a essa natural complexidade, e aumentado-a, existia a 

questão cultural den'vada do modelo de base burocrática adotado e da mentalidade 

gerencial formada durante o regime militar: o processo decisório era muito centralizado e 

dele participavam poucas pessoas. Todo saber devia residir no topo da hierarquia; 

consultar era sinônimo de fraque~. Não era vista como boa prática a técnica de 

ampliar-se a base de participantes para a solução de problemas mais complexos ... ". 

Formalismo e a política de pessoal no período de redemocratização. 

o processo de redemocratização do País, sem dúvidas, provocou mudanças no Banco Central, 

especialmente no que se refere à cadeia de relações hierárquicas, no nível da administração de pessoal. 

Se considerarmos que o Banco Central, criado no início do regime militar, passou rapidamente ao 

centro do cenário da vida econômica do país, desempenhando um rol crescente de ações estratégicas 

em relação à política monetária e à estabilização econômica do País, há de se entender também o 

porquê do alto grau de conservadorismo e autoritarismo organizacional que impregnou, por muitos 

anos, as relações internas de trabalho. 163 

Ações efetivas no sentido de democratizar as relações de trabalho passaram a ser tomadas a partir de 

1983. Em março deste ano foi implantado um ambicioso Plano de Desenvolvimento Gerencial- PDG, 

uma proposta que alcançava todo o corpo gerencial do BC - cerca de 1600 funcionários que ocupavam 

cargos gerenciais. Tinha, como principais temas para discussão: planejamento estratégico e análise 

ambiental; funções gerenciais "nobres" tais como desenvolvimento de equipe, condução de reuniões, 

acompanhamento, educação e orientação; padrões gerenciais e estilos interpessoais; processo decisório; 

comunicação empresarial e interpessoal; motivação. 

Leite cita como resultados alcançados pelo PDG: 164 

- indução imediata de mudanças na postura autoritária de muitos gerentes; 

162 Mattos, Mário Mello. Delineando o nível de compartilhamento de poder através do levantamento de perfil organizacional -
um estudo de caso. Rio de Janeiro. pue. (Tese de Mestrado), 1996, p. 56. 

163 Leite,].Vieira., op. cit., p. 37. 
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- aumento de integração das equipes naturais de trabalho; 

- maior abertura dos gerentes ao recebimento de críticas e sugestões dos subordinados e vice-versa; 

- maior utilização de reuniões como instrumento gerencial. 

o PDG introduziu na ótica gerencial extremamente conservadora do BACEN ingredientes bastante 

explosivos, como participação, motivação, reuniões para tomada de decisão, etc. Esta fenda provocada 

na estrutura de poder, apesar de ter deixado suas marcas, cedo teve sua contra-resposta na ação da 

própria burocracia dirigente, temerosa pelas possíveis mudanças que poderiam afetar seu poder 

discricionário de mando. 

Apesar dessas importantes e positivas respostas ao PDG, este não foi levado adiante e , 

sintomaticamente, a Instituição não forneceu qualquer satisfação aos participantes do programa sobre 

as razões que levaram à interrupção do mesmo. 

Outra tentativa de introduzir alterações no comportamento organizacional, Vla instrumentos do 

processo democrático, ocorreu em 1985, através do programa conhecido como Plano de Ação. Em 

março de 1985, exatamente 2 anos após a implantação do PDG, a Diretoria de Administração 

distribuiu para todos os funcionários uma cartilha intitulada: "Administração de Recursos Humanos -

Diretrizes Básicas para o Plano de Ação". Em sua folha de apresentação o Diretor de Administração 

solicitava a colaboração de todos os funcionários, no sentido de receber críticas e sugestões sobre o 

assunto nela contido. 

Esta foi a pnmelra oportunidade institucional que se deu aos funcionários de se manifestar sobre 

assuntos que lhes diziam respeito, e cuja proposta surgia em uma ocasião extremamente propícia. 

Externamente, no nível mais geral da sociedade brasileira, vivia-se um período de transição do regime 

ditatorial para um regime menos autoritário, de onde os sopros da redemocratização e normalização da 

vida política brasileira respingavam para dentro do BC. Era um momento propício para mudanças, e o 

Plano de Ação procurava capitalizar essa atmosfera positiva para implementar mudanças 

organizacionais importantes para a adaptação do Órgão a um novo cenário que se começava a delinear 

no horizonte. 

164 Leite, ].v., op. cit., p. 31. 
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o texto distribuído ao funcionalismo partia do pressuposto de que a produtividades das organizações 

está diretamente relacionada com o desenvolvimento de ações, via ARH, com base em determinados 

. ,. d . d 165 pnnclplos, entre os qUaiS se estacam: 

a) - princípio da eqüidade, que consiste em assegurar idêntico tratamento a todos os funcionários da 

organização; 

b) - princípio da objetividade, entendido como a condução das atividades de RH de forma objetiva e 

em estreita relação com as metas e objetivos organizacionais; 

c) - princípio da impessoalidade, no sentido da não adoção de práticas de favorecimento pessoal; 

d) - princípio da clareza, visando traduzir as diretrizes, normas e procedimentos a serem observados 

para as atividades de RH de forma simples e objetiva; 

e) - princípio da oportunidade, significando que cada medida a ser tomada possui um "time" próprio, 

ou seja, existe um momento mais oportuno ou propício para sua implantação, que contribuiria para 

a melhor assimilação das medidas a serem implantadas; 

f) - princípio da divulgação: dado os níveis de insegurança e desconfiança que podem ser gerados no 

imaginário individual provocados pela ausência de informações relacionadas à própria existência; 

g) - princípio da valorização profissional, que consiste na adoção de mecanismos através dos quais 

os funcionários sintam-se permanentemente estimulados a desenvolver suas potencialidades. 

Além desses, dois outros princípios também são destacados: 

a) - o da coerência ou unidade de direção, que consiste em se assegurar que os métodos e 

procedimentos adotados no desenvolvimento das atividades sejam compatíveis com os objetivos 

específicos dessas atividades, e que esses objetivos sejam coerentes com a orientação geral definida 

na política adotada; 

b) - o da complementaridade, significando a promoção do inter-relacionamento das atividades 

relacionadas com a Área de Recursos Humanos - ARH, de forma a se aproveitar, em cada uma 

delas, resultados obtidos em qualquer uma das demais. 

165 Brasil, B.C. Diretrizes Básicas para o Plano de Ação. Diretoria de Administração, BCB, Brasília, março/85, p. 14-14. 
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o diagnóstico sobre cada uma dessas questões também estava presente no citado documento. Em 

relação ao princípio da eqüidade, o texto afirma que 

"a simples observação da comnte situação do Banco Central assinala .renas 

dificuldades nas bases da aplicação deste prindpio na progressão l)ertical. (. .. ) A 

eqüidade é também prrgudicada nas atividades de avaliação do mérito e de treinamento ': 

o documento chama a atenção para a questão dos funcionários lotados nas denominadas Categorias 

Isoladas, que, como o nome indica, tinham tratamento bastante diferenciado em relação ao lotados nas 

Carreira de Administração e Carreira Técnica. Além disto, assinala que "essa diferença de tratamento 

tende a gerar diferentes atitudes com relação à organização, ensf!jando clima propício a conflitos e tensões 
, 166 

Os critérios definidores dos comissionamentos baseavam-se em escolhas freqüentemente pessoais por 

parte de quem comissionava, prejudicando o princípio da impessoalidade. A criação de cargos 

comissionados não se fazia com base em propostas tecnicamente fundamentadas, "dando abertura, 

aSSIm, a imaginar-se a origem da estmtura de comissões na necessidade de se remunerar melhor uma 

faixa de servidorej'. As políticas de recursos humanos não se pautavam pelo planejamento 

prospectivo, o que provocava a tomada de decisão extemporânea, que, no geral, vem no bojo de 

movimentos institucionais de descontentamento por parte das gerências das unidades. 

Pode-se inferir, a partir desse diagnóstico, o quanto formalista eram os procedimentos da área de RH -

Recursos Humanos - do BACEN. Pois, se por um lado os procedimentos escritos e as normas 

ditavam determinados caminhos a serem perseguidos, na prática, o comportamento institucionalizado 

era bastante diferente, caracterizando-se mais pelas indicações personalistas, critérios ditados pelos 

relacionamentos pessoais e pelas trocas de favores. 

Por outro lado, o Plano de Ação pode ser também caracterizado pela tentativa de profissionalizar o 

quadro gerencial e administrativo do Banco, possibilitando à gerência a tomada de decisões alicerçada 

em critérios racionais, impessoais e objetivos. 

166 _ Id. lbid, p. 16. 
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Importante relatar a grande receptividade do Plano, percebida em função da quantidade de 

manifestações formais e do intenso debate interno suscitado pelo mesmo. Outro mérito do Plano diz 

respeito à iniciativa de chamada à participação: 

(~ indispensável assinalar que a deflagração de um movimento de solicitação e incentÍlJo 

à participação dos funcionários partiu dos próprios condutores da administração de 

recursos humanos do BC, não se registrando, naquele momento, (poJSÍlJelmente em 

função do baixo nível de mobilização e organização da maior parcela do funcionalismo), 

a clássica situação de administração sob pressão ... ,,167 

Apesar de não apontar para mudanças radicais na conformação de poder dentro da organização, mas 

apenas ma (~eberianização" das práticas de RH, o projeto não seguiu adiante. Da mesma forma como 

foi esquecido o PDG, também o Plano de Ação teve sua aplicação interrompida, o que indica, mais 

uma vez, a presença de uma segmento burocrático conservador e dominante, dotado de grande 

capacidade de resistência às mudanças, e que vem, mesmo nos dias atuais, conseguindo manter-se no 

poder à custa da perda da eficácia e eficiência das decisões gerenciais. 

Duas outras tentativas de reorganização do quadro funcional ocorreram nos anos de 1989 e depois em 

1991, ambas procurando, nas suas justificativas formais, sanar as distorções decorrentes de 

enquadramentos anteriores. 

O PCS - Plano de Cargos e Salários, implantado em 1991, teve como mérito, a alteração dos critérios 

para ascensão funcional, que até então eram baseados nos fatores relacionados com o tempo de 

serviço e o tempo de exercício de funções comissionadas. Como esses dois critérios estão relacionados 

entre si (as funções comissionadas tendiam a ser ocupadas pelos funcionários de maior tempo de casa), 

na prática, o que determinadava os níveis de ascensão funcional era o tempo de serviço, ou 

(~ntigüidade", como é mais conhecido. Isto repercutia de forma negativa no segmento de funcionários 

com menos tempo de serviço, ou, conforme atesta Mello, "pouca coisa restmJa, a não ser esperar o 

tempo passar'. Com o advento do PCS, abriu-se a possibilidade de progressão funcional, já que o 

Plano valorizava fatores como qualificação profissional, e previa a realização de concursos internos 

para o preenchimento de parte das vagas aos níveis intermediário e superior. 

167 Leite, ].v., p. 36. 
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Entretanto, o que permaneceu das diversas tentativas em dar maior funcionalidade administrativa e em 

realizar um maior desenvolvimento da função gerencial, é o fato de que esses planos foram feitos, 

aparentemente, para solucionar problemas particulares de determinados segmentos do funcionalismo, 

e que, resolvidas essas pendências, não haveria mais motivos para dar prosseguimento aos 

instrumentos delineados durante a sua implantação. Temos, assim, um ciclo vicioso, retro alimentado 

por uma cadeia de fatores ambientais, políticos, permeados por relacionamentos pessoais e de troca de 

favores, onde o critério principal orientador desses Planos, (diga-se, de passagem, critério nunca 

escrito) é o de, primeiramente, dar solução para os funcionários pertencentes à (~oalizão dominante", 

para depois tentar adaptar o que sobrou desse imbróglio ao restante do funcionalismo. Da mesma 

forma que na teoria econômica, não haveria necessidade de ARH se, dentro das organizações, não 

houvesse escassez de oportunidades; da forma como são feitos esses Planos, as disfunções, as 

distorções e deturpações não são fatores marginalmente determinados, mas, na verdade, são fatores 

determinantes. Essa prática deletéria e formalista, caracteriza bem o que Riggs denomina de 

"herogeneidade e superposição", ou seja, a convivência de uma cultura organizacional de cunho 

tradicionalista, com um sistema baseado em regras racionais e impessoais. Enquadra-se também 

naquilo que Ramos denomina "formalismo por deslocamento de objetivos", que se caracteriza pela 

lógica de ação da elite burocrática passa a agir em função de objetivos outros (geralmente pessoais) que 

não os da organização. 

Esta retrospectiva histórico-analítica foi necessano para o entendimento do padrão de 

desenvolvimento posterior do Banco Central do Brasil. O próximo capítulo passará a analisar o Banco 

Central de hoje, para, ao final, passar para a fase de apresentação e análise da pesquisa de campo. 
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CAPÍTULO V 

O Formalismo e o Banco Central hoje 

A estrutura atual do Banco Central 

A tualmente o Conselho Monetário Nacional (CMN) é constituído pelo Ministro de Estado da 

Fazenda (presidente), pelo ministro do Planejamento e Orçamento e pelo Presidente do 

BC. Os serviços de secretaria do CMN são exercidos pelo BC. 

Junto ao CMN funciona a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, composta pelo presidente do 

BC; pelo presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); pelo secretário executivo do 

Ministério do Planejamento e Orçamento; pelo secretário do Tesouro Nacional; pelo secretário de 

Política Econômica do Ministério da Fazenda e pelos diretores do BC de Política Monetária, de 

Assuntos Internacionais e de Normas e Organização do Sistema Financeiro. 

De acordo com o Regimento Interno do Banco Central do Brasil, publicado em março de 1996 e 

distribuído a todos os funcionários em abril de 1996, 

'O Banco Central do Brasil é administrado por uma Diretoria Colegiada composta de 

até nove membros, um dos quais o Presidente, nomeados pelo Presidente da República, 

mediante aprovação de sua escolha pelo Senado Federal, por l)oto secreto, após argüição 

pública, indicados dentre brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em 

A • -fi ." 168 assuntos economzco- mancezros . 

Atualmente, a diretoria colegiada está formada por 7(sete) diretores além do presidente. O 

organograma com a composição completa do Órgão pode ser vista no Anexo lI. 

Apesar do papel confirmatório exercido pelo Senado Federal, no que tange à Diretoria Colegiada, o 

Presidente da República continua concentrando os poderes de demitir qualquer membro da Diretoria 

Colegiada do BC, o que implica, pelo menos legalmente, na perda de autonomia do Órgão. Segundo o 

168 Brasil, B.C. Regimento Interno. BCB, Brasília, 1996, p. 1. 
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artigo 3°, do Regimento Interno, "Os membros da Diretona Colegiada são demissÍl)eis ~d nutum' do 

Presidente da Repúblicd'. 

Em relação à representação junto ao Conselho Monetário Nacional, somente o Presidente do BC tem 

direito a voto, enquanto os diretores tem o direito de participar das sessões, sem, no entanto, deterem 

poder de voto, o que também representa fatores reveladores da falta de autonomia do BC. 

Os objetivos do Banco Central estão assim definidos: 

I - zelar pela adequada liquidez da economia; 

II - manter as reservas internacionais do País em nível adequado; 

III - estimular a formação de poupança em níveis adequados às necessidades de investimento do País; 

IV - zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do Sistema Financeiro 

Nacional. 

A entrada no Regime Jurídico Único 

Desde o final de 1996 o funcionalismo do BACEN acha-se regido pelo Regime Jurídico Único, por 

força de decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal.169 Essa alteração estatutária provocou 

profundas mudanças para os servidores do Banco Central, provocando um clima de tensão 

institucional, pelo receio, justificado, da perda de determinados direitos até então garantidos pela Lei 

nº 4.595 e Regimento Interno, tais como licença-prêmio, abono-assiduidade, complementação de 

aposentadoria através da Fundação CENTRUS, aposentadoria integral aos 30 anos de serviço, e plano 

próprio de assistência à saúde. Ademais, estava colocada na agenda do Congresso Nacional a votação 

das Reformas Administrativa e da Previdência, reformas essas que potencializaram o receio de grande 

parte do funcionalismo e contribuíram para provocar uma enxurrada de aposentadorias no tlnal de 

1996 e durante todo o ano de 1997. 

169 A Constituição Federal, em seu artigo nº 192, inciso IV, reservou à lei complementar a competência para dispor sobre a organizaçao, 
o funcionamento e as atribuições do Banco Central. Ainda está em aberto, no Congresso, o debate sobre a matéria, cujo relator é o 
Deputado Saulo Queiroz. Por outro lado, em meados de 1996, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o artigo 251 da 
Lei 8.119/90, o que provocou, de imediato, a passagem dos funcionários do BC, que até então estavam vinculados à CLT ao Regime 
Jurídico Único da União. 
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Verifica-se, analisando o quadro abaixo, que ocorreu um crescimento do quadro efetivo entre os anos 

de 1990 e 1994, período em que foram realizados concursos externos. O crescimento do quadro, 

entretanto, não foi muito acentuado, já que, comparando com o ano de 1990, temos um índice de 

4.54% de crescimento líquido (entrada de novos funcionários menos saída devido a aposentadorias, 

demissão, exoneração e falecimento). A curva de crescimento do quadro efetivo, entretanto, é bem 

menor que a curva de crescimento das funções comissionadas, como pode ser visto no gráfico. Isto 

poderia indicar que houve uma utilização da política de comissionamentos visando atender mais os 

objetivos individuais e funcionais do que aos objetivos gerenciais e organizacionais, fato, aliás, 

observado durante a fase de Modernização Organizacional.170 

QUADRO I - Evolução comparativa entre o quadro efetivo e o 
comissionadas, no período entre 1990 e 1997. 

número de funções 

'.-yo de Quantidade de 

O fato é que o número de comissionamentos aumentou bastante em relação a 1990, atingindo um 

crescimento de 16.64% em 1995, o que representou um acréscimo de 547 cargos comissionados em 5 

anos, contra um crescimento do quadro efetivo de 1.34% no mesmo período! 

Outras indicações podem ser observadas a partir do quadro acima. A primeira delas é que, a partir de 

1996, enquanto o quadro efetivo decresce de forma mais amena, verifica-se um corte abrupto no fator 

funções comissionadas. Isto coincide com a mudança estatutária sofrida pelos servidores, que passaram 

a ser regidos pelo RJU. A segunda observação é que parece haver uma tendência estabilizadora para o 

fator Função Comissionada, enquanto a curva descendente no fator Quadro Efetivo, indica que o 

decréscimo do quadro efetivo do Banco Central tende a persistir. 

170 " ... a estrutura de funções comissionadas é por excelência um instrumento de desenvolvimento do modelo gerencial, portanto de 
interesse da organização, não devendo ser confundida com a estrutura de carreiras e salários, que existe para atender o 
desenvolvimento profissional dos funcionários". Boucinhas & Campos. Banco Central do Brasil - Realização de Estudos e 
Apresentação de Propostas de Modernização Organizacional. Relatório Final - Sumário. Brasília, dezembro de 1996-a , p. 18. 
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A atual configuração do quadro de cargos do Banco Central foi definida pela Medida Provisória nº 

1535, de 18 de dezembro de 1996, que regulamentou a passagem dos funcionários do BC para o 

Regime Jurídico Único. De certa forma, conseguiu-se manter os quadros do BC em um regime especial 

dentro do RJU, dando ao Órgão possibilidades de manter um plano de cargos e salários próprio, além 

de manter políticas próprias de recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, ficando a cargo da 

Diretoria Colegiada a definição das normas específicas e os pré-requisitos a serem exigidos para o 

ingresso no Órgão. 

Segundo a MP nº 1534, de 18/12/96, o quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é composto por 

2(duas) carreiras, as quais se subdividem em cargos: 

1. Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil: 

• Analista do Banco Central do Brasil de nível superior; 

• Técnico do Banco Central do Brasil, de nível médio. 

2. Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil: 

• Procurador do Banco Central do Brasil, de nível superior. 

A MP nº 1535 especifica ainda que as formas de desenvolvimento funcional dentro das carreiras serão 

efetivadas através de dois mecanismos: a) a progressão funcional, que significa a passagem do servidor para 

o padrão de vencimento imediatamente superior, observado o interstício de 730 dias. Esse interstício 

poderá ser reduzido em até 182 dias, mediante processo de avaliação de desempenho; b) promoFão, que 

é a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro da classe imediatamente 

superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho. 

Uma outra alteração importante que decorreu da mudança estatutária para o RJU foi a redução drástica 

do número das funções comissionadas, como pode ser observado na tabela da página anterior. Este 

fato aliado à proibição estatutária do mecanismo de substituição do titular da função, tem acarretado 

insatisfação no grupo de funcionários que, de fato, são obrigados a assumir a gerência em períodos de 

ausência ou afastamento do titular da função, sem que, para isto, recebam qualquer retribuição 

pecuniária pelo exercício gerencial executado. De outra forma, na ótica da organização, essa rigidez não 

traz vantagens. Com certeza, ocorrerão impactos negativos na área de RH, relacionada ao preparo de 

quadros para reposição gerencial, já que o instrumento de substituição também pode ser considerado e 

entendido como um fator de treinamento gerencial e preparo de novos gerentes. 
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Finalmente, cumpre salientar que a passagem ao RJU mexeu bastante no imaginário coletivo do corpo 

de funcionários do Banco Central. A própria conotação geral que o termo "semidor público" assumiu 

ao longo dos anos, ora relacionado à denominação "barnabe'" dada aos funcionários menos 

qualificados e de nível salarial mais baixo, ora vinculados ao termo "marqjá", celebrado à época do 

Governo Collor de Mello para definir uma casta de funcionários públicos que pouco produziam mas 

que percebiam altíssimos salários, ajudaram a conformar um espírito reativo a qualquer tipo de 

ponderação. 

Formalismo e a "Modernização Organizacional" 

Em fevereiro de 1996, a empresa de consultoria Boucinhas & Campos Consultores foi contratada pelo 

BACEN para o desenvolvimento do Projeto de Modernização Organizacional do Banco Central do 

Brasil, aprovado pelo Voto DlRAD BCB no 011/96. 

Este projeto enquadra-se em um esforço maior que está sendo realizado pelo MARE - Ministério de 

Administração Federal e Reforma do Estado - no sentido de proporcionar um novo referencial teórico 

e prático para nortear a administração pública no Brasil, criando condições para a reconstrução da 

administração dos entes públicos em bases modernas e racionais, dentro de um paradigma classificado 

como "gerencial", que se pauta por princípios como eficiência, controle dos resultados e 

d al o - d d 171 escentr lzaçao o po er. 

Os objetivos desta prestação de serviços, conforme definida pelo edital de concorrência, eram: 

'~ partir de diagnóstico baseado em levantamento de cenários, em lel)antamento de 

dados em todas as Unidades, em sua consolidação e análise, o produto final será a 

apresentação de propostas alternativas que solucionem as diifunções encontradas e 

contribuam para o aumento da qualidade e produtividade nos semiços desta instituição, 

contemp lando: 

- a definição, a distribuição e a alocação de funções e atividades, atribuições e 

competências, indicando as duplicidades, superposições, lacunas e entrelaçamentos 

desnecessários em processos de trabalho; 
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- a estrutura or;ganizaciona~ inclusive quanto ao arrafljo estrutural interno e à 

vinculação das Unidades, ao modelo de estrutura e aos critérios de departamentalização 

adotados; 

- o quantitativo e a distribuição dos recursos humanos por Unidade e a sua tipificação 

em relação a cada cor!Junto de atividades, inclusive com descrição de perfis 

profissiográficos ideais, que possibilitem a reavaliação de carreiras; 

- a revisão do cOfljunto de funções comissionadas': 172 

Desde o início, o Banco procurou divulgar o desenvolvimento do processo que estava sendo 

implantado, utilizando para isto, entre outros formas de divulgação, o "Boletim da Modemização 

Otganizacional', que no seu primeiro número, datado de março de 1996, apresentava o "Time da 

Modernização", um grupo de 34 funcionários originários das diversas unidades do banco, que atuariam 

conjuntamente com a consultoria externa, da fase de levantamento e consolidação de dados, prevista 

para se prolongar até final de maio/96. 

Em seu relatório executivo, a empresa Boucinhas & Campos salientou que o projeto de modernização 

apresentado é bastante amplo e inovador. Este trabalho, que foi desenvolvido entre janeiro e outubro 

de 1996, incluiu 

((a implantação de técnicas avançadas de gestão da mudança do modelo mental técnico e 

gerencia~ introdução de conceitos tais como empregabilidade, gere"ncia de custos, mudança 

do perfil do servidor, que implicaram na determinação de uma l)isão extremamente 

moderna de gestão empresaria~ com pro/undo impacto na cultura interna l)igente ': 

Tendo em vista o tremendo impacto provocado pelo relatório da empresa de consultoria, e as reações 

que se desencadearam durante o decorrer todo o processo, principalmente a partir do momento em 

ocorreu a divulgação dos relatórios, torna-se importante fundamentar melhor a forma como foi 

realizado o trabalho, e, principalmente, o diagnóstico e conclusões a que chegou o projeto. 

171 Brasil. Presidência da República. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília, 1995. 

172 Boucinhas & Campos. 1996-a, op.cit., p. 3. 
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Primeiramente, o trabalho de levantamento de dados consistiu na análise dos macroprocessos 173
, que 

foi o ''fio condutor do Prqjeto". Os principais problemas organizacionais foram identificados e avaliados 

a partir do levantamento dos macroprocessos de trabalho; 

- foram identificados os cenanos futuros, etapa esta realizada a partir de informações colhidas com 

diversas personalidades, associado às conclusões do Seminário Internacional Banco Central - Uma 

Visão para o Terceiro Milênio 174. Essas informações foram consolidadas com os chefes de unidades; 

- foram realizadas entrevistas com Diretores, Chefes de unidades, gestores de macroprocessos e outros 

funcionários; 

- foram também realizadas entrevistas com personalidades externas. 

Como conclusões do estudo, a consultoria apresentou as seguintes constatações: 

a) o atual modelo de gestão e sua aplicação prática apresentam deficiências localizadas; 

b) o modelo de descentralização e regionalização não está balizado pela eficiência, não explora 

totalmente o potencial da tecnologia de informação, gerando assim estruturas excessivamente 

onerosas independentemente da demanda de serviços; 

c) existem problemas de integração entre os Departamentos, com perda de sinergia; 

d) o desenvolvimento da cultura interna da entidade não é planejado e implementado de forma 

coordenada pela organização, permitindo o surgimento de padrões de comportamento 

heterogêneos e de conflitos organizacionais; 

e) embora seja o Banco uma entidade estruturada hierarquicamente, nem todos os níveis gerencl,us 

assumem adequadamente seus papéis organizacionais; 

173 o conceito de macro processo, adotado pela consultoria Boucinhas e Campos consiste em um "conjunto ordenado de macro-atividades 
ou grandes processos, sub-processos e atividades, que assegure a consecução do produto final da Unidade, componente de alguma 
parcela da missão do BACEN". Boucinhas & Campos. Realização de Estudos e Apresentação de Propostas de Modernização 
Organizacional. Relatório Final- Documento 1 - Estrutura Organizacional. Brasília, 1996-b, p. 9. 

174 O Seminário Internacional "Banco Central - Uma Virão para o Terceiro Milênitl' foi realizado no periodo de 23 a 25/07/96 no auditório 
do Banco Central em Brasília. O Seminário foi aberto pelos ministros Pedro Malan e Antônio Kandir e pelo presidente do BC, 
Gustavo Loyola. Foram 6 as temáticas abordadas: a) modelos estruturais e operacionais de bancos centrais; b) o futuro dos sistemas 
financeiros internacional e brasileiro; c) a globalização da economia e os impactos do Mercosul; d) o futuro do modelo político 
brasileiro; e) o Banco Central e a sociedade civil; t) as perspectivas da tecnologia da informação. 
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f) as atividades de planejamento são em geral insuficientes para atender as demandas internas em 

todos os seus níveis (estratégico, tático e operacional); 

g) os diretores concentram atenção constante no atendimento das inúmeras demandas externas, em 

detrimento das questões estratégicas internas e de sua respectiva condução; 

h) existe desequilíbrio de poder entre a Diretoria e as chefias de Departamentos, com autoridade 

informal desbalanceada a favor destas; 

i) falta efetivo controle no processo de comunicação da imagem (externa e interna) e eficiência para 

atender as crescentes demandas de informação por parte da sociedade; 

j) existem excessos localizados de recursos humanos em determinadas funções; 

k) o desenvolvimento de recursos humanos está mais focado no interesse do indivíduo do que nas 

necessidades da organização; 

1) a gestão dos recursos humanos não é assumida de forma integral pelos gerentes; 

m) existem duplicações de esforços e atividades, tanto nos macroprocessos das atividades fins como no 

suporte administrativo das diferentes unidades; 

n) o numero de instituições financeiras, os novos produtos criados, aSSim como a globalização da 

economia indicam uma necessidade de fortalecimento das ações de supervisão bancária. 

As questões que causaram maior impacto junto ao funcionalismo, especialmente junto às chefias de 

unidades, foram: a) corte do número de funções comissionadas, b) extinção, fusão e modificação de 

diversas unidades existentes além da criação de novas unidades, c) terceirização de diversas funções 

atualmente desenvolvidas internamente, tais como engenharia, segurança, microfilmagem de 

informações não classificadas, desenvolvimento de sistemas e manutenção de siftJJJare, comunicação e 

consultorias especializadas, e d) à revisão do modelo de descentralização, alterando as relações sede

regional. Esta última medida significava para as unidades regionais, e em especial, para a burocracia 

dirigente dessas unidades, perda de "status' e poder, já que, segunda a proposta, as delegacias regionais 

seriam transformadas em "agências regionaiS' ou "escritórios regionais'.175 Ao chefe de agência estaria 

175 "Os seguintes aspectos devem ser destacados: 
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cometida a função de "coordenar os aspectos de suporte administratil)o, cabendo sua chifia realiZflr 

ainda a representação do Bancd', o que, na prática, transformaria os atuais Delegados Regionais em 

meros síndicos. 

A existência de contradições e superposição de orientações técnicas e administrativas entre as unidades 

centrais e suas representações regionais por diversas ocasiões foi tido como uma discrepância a ser 

sanada. Entretanto, este aspecto feria diretamente a chamada "autonomia regional" e o princípio da 

descentralização adotado no modelo de departamentalização implantado no BC. Mais ainda, a 

burocracia, a partir das posições de poder que se estabeleceram, criou vínculos e raízes na organização, 

como já foi visto nos diversos planos que se tentou implantar anteriormente, que impedem qualquer 

mudança que provoque a alteração de seu status de poder. Como os planos de reorganização 

anteriores foram, todos eles, elaborados pelo ''Pessoal da casd', que já conhecia e aceitava as regras do 

jogo burocrático e da manutenção do poder, tais questões não foram tocadas. 

A presença de uma consultoria externa, que detenha experiência e suficiente autonomia para analisar a 

organização sob o ângulo de modernos princípios administrativos e gerenciais, é uma forma saudável 

para provocar mudanças organizacionais, já que apelos de ordem emocional ou baseados em princípios 

relacionais tendem a não influenciar o processo de análise. Essa, no entanto, não constitui a umca 

forma de ver esta questão no Banco Central, e provavelmente não é essa a visão dominante. 176 

A partir de final de setembro de 1996 ocorreu uma redução do ritmo dos trabalhos no âmbito da 

Modernização Organizacional, creditada, em parte pela mudança estatutária antes referida. 

Efetivamente, o clima provocado por essa mudança era um sério empecilho para o desenvolvimento 

de qualquer tipo de trabalho que envolvesse um sentido de cooperação do funcionalismo. Entretanto, 

a) a regionalização é proposta no âmbito da coordenação dos sistemas existentes na organização ( ... ) e será concretizada na forma de 
escritórios regionais; 

b) a existência de mais de um escritório regional em uma determinada localização, originará a constituição de uma agência regional; 

c) as agências regionais não precisam ser uniformes: uma agência pode ter apenas parte das funções correspondentes a cada área tim; 

d) a localização de um escritório ou agência não será apenas nem necessariamente a de uma capital ou estado e sim detemlÍnada pela 
conveniência logistica acima referida; 

e) a agência se ocupará de coordenar os aspectos de suporte administrativo, cabendo sua chefia realizar ainda a representação do Banco. 
Nas localidades em que existir apenas um Escritório Regional (e conseqüentemente sem a existência de uma agência), estas 
atribuições deverão ser do chefe desta subunidade.". Boucinhas & Campos, 1996-a, Id.lbid., p. 8. 

176 Abaixo, o posicionamento sobre a Modernização Organizacional de alguns funcionários: "A análise administrativa é necessária, mas 
de forma contínua e constante. A contratação de empresas para a realização desse trabalho, contudo, não é prioritária"; "Espero, 
sinceramente, que a Boucinhas & Campos, empresa altamente conceituada, faça um trabalho de campo dentro do BC acatando 
sugestões e impressões do funcionalismo."; "Acho que este trabalho deve ser realizado exclusivamente com funcionários do quadro 
próprio do Banco Central". Demabeando. Modernização Organizacional. BCB, Rio de Janeiro, nº 2, março/96. 
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parece não ser esse o único motivo da lentidão do processo. As resistências ao projeto "Boucinhaf' já 

começaram a surgir de uma forma mais significativa e organizada, provocando, em um primeiro 

período, a interrupção da divulgação ao corpo funcional do BACEN da seqüência dos acontecimentos 

que iam se sucedendo. Segundo a então chefe do DEPLA - Departamento de Planejamento e 

Organização, Marlene Celina de Moraes, ocorreu uma quebra do compromisso com a transparência. 177 

Entretanto, mais importante para o presente estudo, é verificar o modo de agir da burocracia, quando 

esta fica submetida a pressões e a fatores que podem prejudicar o status quo. Se por um lado a 

passagem ao RJU provocou uma onda de aposentadorias - grande parte delas de funcionários que 

ocupavam funções comissionadas de grande relevo como consultores, assessores, chefes de unidades, 

etc, - e de certa forma, criou um ambiente mais propício para a implantação de uma mudança 

organizacional com o alcance da proposta colocada em pauta, pela desestabilização do espírito de 

corpo do elite burocrática do BACEN, esta mesma variável propiciou, pelo clima de insegurança 

gerado, o tempo necessário para o restabelecimento da correlação de forças que conseguiu sustar o 

processo de mudança. 

Visando contornar algumas dificuldades e adaptar o projeto Boucinhas segundo uma visão interna, o 

DEPLA, através de algumas adaptações que não comprometeram o cerne do primeiro trabalho, 

preparou e colocou em discussão do Projeto DEPLA. Mas as resistências persistiram, conforme pode

se ver adiante. 

Foi aSS1m que, já em final de malO de 1997, um manifesto distribuído V1a "Correio Eletrônico", 

assinado por vários funcionários da Delegacia Regional de Belo Horizonte - DEBHO, responsáveis 

pelas diversas áreas de atuação do BACEN naquela jurisdição, coloca claramente os pontos de 

discordância dessa burocracia com o projeto do DEPLA, ao refutar uma das teses do projeto que 

propunha a transformação das Delegacias Regionais em Agências e Escritórios Regionais.178 Como foi 

dito acima, esta medida retiraria bastante poder dos Delegados, já que a prerrogativa de 

comissionamento ao nível regional seria transferido para as Unidades Centrais, que passariam a deter 

além da competência técnica, a competência administrativa sobre suas respectivas áreas de jurisdição 

regional. 

177 "Se falannos da interrupção do diálogo com a organização sobre o assunto, houve uma perda muito grande, no que diz respeito ao 
convívío com as medidas que iam sendo divulgadas semanalmente com o Boletim da Modernização e nas inúmeras reuniéies 

realizadas com a participação do pessoal; foi uma ruptura com o compromisso de transparência mantido até outubro último". 
Informe Rio. BCB, Rio de Janeiro, número 3, março de 1997, p. 4. 

178 Correio Eletrônico no. 97104962, de 30.05.97, subscrito pelo Chefe do DEBHO e endereçado a todos os Chefe da lhúdades. 
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De fato, parece que o "time" para operacionalizar esse tipo de mudanças proposto pelo Projeto 

Bolsinhas, e posteriormente, através de adaptações, pelo projeto DEPLA, foi perdido. O processo 

continua até a presente data, mas sempre tangenciando as questões mais importantes e prementes, pois 

justamente essas alteram a lógica de ação da elite burocrática do BC. 

Com o presente capítulo, dá-se por encerrada a etapa do resgate e atualização de informações e análise 

sobre a dinâmica do processo administrativo e gerencial do Banco Central, necessário para orientar e 

fornecer maior poder analítico ao próximo capítulo, que passa inicialmente, a descrever a pesquisa de 

campo realizada no âmbito do Formalismo, e posteriormente, apresentar os resultados e conclusões a 

que se chegou. 
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CAPÍTULO VI 

Em Busca de um Modelo Analítico 

A pesquisa de Campo 

O obje~vo básico deste capítulo é evidenciar, a partir da utilização de 2 (dois) instrumentos 

pesqu1sa, -que serão detalhados adiante-, como os funcionários do Banco Central vêem 

determinados aspectos da organização, tais como: autonomia, independência e credibilidade 

do Banco Central, interferências de relações de amizade e de poder político e econômico 

influenciando na tomada de decisões institucionais. Da mesma forma, busca-se verificar a percepção 

dos funcionários em relação à imagem externa da instituição, ou seja, a sociedade brasileira, como 

cliente maior do BC, aceita e acata, como legítimas, as normas emanadas do BACEN? Na visão do 

corpo funcional, as informações e as ações tomadas pelo BC, no nível institucional, tem a credibilidade 

da clientela à qual essas informações interessam? 

Procurou-se, a partir do enfoque teórico utilizado e da exposição da trajetória do Banco Central, desde 

a sua criação, vincular as especificidades culturais internas do Órgão com um contexto maior da 

sociedade brasileira, ou seja, uma preocupação na adoção de uma visão que possibilitasse entender e 

relacionar os processos culturais, políticos e organizacionais próprios do BC com situações similares 

que caracterizam a sociedade como um todo. 

o se que procura, com esse trabalho, é verificar a existência de similaridades na visão dos funcionários, 

a respeito de determinados fatores, que nos possibilitem caminhar com maior segurança, no 

entendimento da questão do formalismo, e especialmente, em que aspectos os critérios formalísticos 

ainda preponderam no BC. Deseja-se, ao final, buscar evidências que substanciem a inter-relação do 

formalismo com a institucionalização da organização, através da utilização de um modelo analítico, que 

permita uma maior compreensão do processo formalístico, e se possível, sua quantificação, de forma a 

possibilitar clareza e objetividade nas conclusões da presente pesquisa, e, futuramente, comparações 

mais credenciadas com outros estudos relacionados ao formalismo. 
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Outra possibilidade que se descortina a partir da construção e utilização de um modelo analítico é 

perspectiva de abertura de novas linhas de pesquisa, já que o atual estudo se insere em um contexto 

mais amplo e presentemente bastante importante para a administração pública nacional, qual seja, um 

melhor entendimento sobre a burocracia estatal, sua lógica de ação e seu papel como ator político e 

social relevante da nossa sociedade. Sendo assim, contribuiria para verificar as similaridades, 

discrepâncias e especificidades culturais e organizaçionais do Banco Central do Brasil em relação à 

outras organizações, nacionais ou estrangeiras, inseridas na ossatura estatal de forma mais ou menos 

similar ao BC. 

Para alcançar tais objetivos, construiu-se um esquema de investigação cUJo formato é, normalmente, 

usado na área das ciências sociais179
, caracterizado por apresentar e descrever uma série de variáveis 

para análise das diversas situações-problema, sistematizadas e agrupadas através de categorias analíticas 

que permitam o enfoque antes referido, possibilitando passar de uma situação mais geral para as 

particularidades, sem perda considerável na dimensão qualitativa da análise. 

A seleção das variáveis é, em qualquer tipo de pesqUIsa, um aspecto crítico, já que vanavels pouco 

representativas podem colocar em risco toda a fase posterior de análise e conclusões. Dado o tipo de 

problema que se pretendeu estudar, e o grau de subjetividade que, normalmente, se reveste o trabalho 

dentro das ciências sociais, foi decisivo o aprofundamento teórico, de forma a construir um sistema de 

variáveis que representassem, da melhor forma possível, o objeto em análise. 

Outro aspecto que foi considerado foi o formato do questionário. Optou por compor uma grade de 

respostas previamente definidas, cada pergunta composta por 5(cinco) alternativas , visando dois 

objetivos complementares entre si: facilitar a etapa de tabulação de dados, da quantificação e análise 

estatística e ao mesmo tempo, ser claro, objetivo e sucinto, visando facilitar o seu entendimento e 

preenchimento. Da mesma forma, e com o mesmo objetivo, a quantidade de questões a serem 

formuladas foi motivo de preocupação. Dado o grande número de variáveis consideradas, foi 

necessário estender um pouco o questionário, que, em sua versão final, contou com trinta questões. 

Abaixo, relacionamos as categorias analíticas e as respectivas variáveis consideradas no presente plano 

de investigação, que poderá ser visto, em sua forma completa, no Anexo I, ao final deste trabalho. 

179 Fomlato similar de instrumento foi organizado pelo Prof Mário Brockmann Machado, utilizado por Luciano Martins em pesquisa 
realizada na IUPERJ - Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, publicada no livro Estado Capitalista e Burocracia 
no Brasil Pós-64, do mesmo autor. Seguiu-se também, como modelo orientador, o srlT1JC) utilizado pelo Programa de Pesquisa em Riforma 
do Estado e Governcmfa - Unha de Pesquisa "Burocracia Estatal", coordenado pela Prof Sônia Fleury, no âmbito da EBAP /FGV, entre 
fevereiro/96 a Janeiro/97, do qual o autor foi um dos pesquisadores .. 
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C4TEGORIAS ANALÍTIC4S 

• Fatores Organizacionais 
1. Autoritarismo 
2. Normas / regulamentos 
3. Rigidez hierárquica 
4. Inadequabilidade das 

normas 
'i. Pmarrn dP.f:irrírin 

• Fatores Institucionais 
6. Autonomia 
7. Adaptabilidade 
8. Credibilidade 
9. Coesão Interna 
10. Legitimidade 

• Fatores Políticos/econômicos 
11. Poder político 
12. Poder econômico 
13. Função comissionada 

• Fatores Relacionais 
18. Amizade/Simpatia/Flerte 
19. Parentesco 
20. Jeitinho 

• Fatores Relacionais 
14. Amizade/ Simpatia/Flate 
15. Parentesco 
16. Jeitinho 

• Fatores Valorativos 

• Tradicionais 

20. Posição social 
21. Honra/dignidade 
22. Lealdade 

• Burocráticos 

23. Neutralidade/Impessoalidade 
24. Normas e regulamentos 
25. Hierarquia 

• Modernos 

26. Eficácia 
27. Qualidade dos semiços 
28. Resultado Final 

• Racionalidades 

29. Competição 
30. Integração 
31. Holismo 
32. Individualismo 
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o Universo de Pesquisa e a difinição da Amostra 

Passada a fase de definição das características e construção dos instrumentos de pesqu1sa, minha 

atenção voltou-se para a etapa de implementação propriamente dita da pesquisa de campo. O que 

significa especificar e quantificar o universo de pesquisa e a partir daí, definir a amostra. 

A primeira dificuldade que enfrentei nesta etapa foi de ordem prática: o Banco Central do Brasil possui 

representações em 10(dez) diferentes cidades do Brasil. Para que os resultados finais do estudo 

representassem, verdadeiramente, esse universo, seria necessário a distribuição e posterior 

recolhimento dos questionários de todas essas localidades. Da maneira como foi analisada, na época, 

esta questão, eu não via grandes obstáculos na fase de distribuição de questionários: não seria 

complicado fazer uma "mala-direta" para todos os componentes da amostra e remetê-los, utilizando o 

excelente serviço interno de malotes que o Banco possui. 

A dificuldade, na minha opinião, estava no processo de devolução dos questionários, opinião essa 

corroborada por outros colegas que fizeram esta tentativa, no próprio Banco Central. 180 O que ocorre 

é que o funcionário, ao receber o questionário, muitas vezes o guarda na gaveta, deixando para 

preenchê-lo mais tarde. Ou, às vezes, até o preenche, guarda-o, não o remetendo, ou o remete fora do 

prazo estipulado pelo pesquisador. Estas são dificuldades próprias dessa fase e, a meu ver, algumas 

vezes, deve-se abrir mão de determinadas orientações técnicas ou desejos de uma precisão maior de 

resultados, para que não se fruste por completo todo um trabalho anteriormente já realizado. 

Quero dizer com isto que, no meu entender, uma maior qualidade de inferências e resultados mats 

abrangentes seriam alcançados caso o universo de pesquisa adotado fosse representado por todas as 

unidades do Banco Central, em todo o Brasil, ou seja, uma amostra mais significativa. No entanto, 

optei por restringir esse universo às unidades do BC situadas na cidade do Rio de Janeiro, por duas 

razões principais. Primeiro, eu guardava comigo uma convicção de que teria dificuldades em compor 

uma amostra proporcionalmente adequada, já que antevia dificuldades na devolução dos questionários. 

Em segundo lugar, e talvez, a mais importante, está o fator financeiro. Ficaria muito dispendioso a ida 

a cada uma dessas diferentes localidades para realizar entrevistas, como estava, inicialmente, previsto no 

projeto de pesquisa. 

180 Mattos, Mario M. - op .cit. , p. 75. 
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De forma que a decisão final, como já antecipado, foi restringir o universo de pesquisa às unidades e 

subunidades situadas na cidade do Rio de Janeiro. De antemão, eu já sabia que esta decisão traria 

algumas perdas para o presente estudo, sendo a maior delas a impossibilidade de extrapolar os 

resultados e conclusões para o Banco Central como um todo. Apesar disto, essa perda, no meu 

entender, não invalida esse tipo de pesquisa, já que o avanço dos conhecimentos científicos, na maioria 

das vezes, ocorre de forma cumulativa e associativa.181 Por outro lado, o grande mérito desse tipo de 

decisão é que ela garantia a conclusão dos trabalhos já então desenvolvidos, o que, no momento, era o 

mais importante. 

Com o objetivo de propiciar melhor compreensão do unlverso de pesquisa adotado, far-se-á, neste 

ponto, uma breve exposição de cada uma das 3 (três) unidades do BC situadas no Rio de Janeiro. 

São elas: 

1) DERJA - Delegacia Regional do Rio de Janeiro; 

2) MECIR - Departamento do Meio Circulante; 

3) DEMAB - Departamento de Operações de Mercado Aberto. 

Duas particularidades marcam as representações do BC na cidade do Rio de Janeiro. Primeiramente, a 

existência de uma Delegacia Regional e de 2(dois) departamentos centrais. 182 Em segundo lugar, a 

DERJA, à diferença das demais unidades regionais, não possui subunidades para representação do 

MECIR e do DEMAB, pelo simples fato de que os próprios MECIR e DEMAB estão localizados no 

Rio de Janeiro. 

1 - A Delegacia Regional do Rio de Janeiro - DERJA 

A Delegacia Regional do Rio de Janeiro - DERJA, é a unidade que tem por missão, desenvolver as 

atividades necessárias ao cumprimento da missão institucional do Banco Central do Brasil, na sua área 

de jurisdição, que compreende o Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Espírito Santo. 

181 Kuhn, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo. Editora Perspectiva. 1992. 

182 Todas os departamentos centrais do Banco Central estão situados em Brasília, com exceção de dois, que acham-se localizados na 
cidade do Rio de Janeiro. São eles: o MECIR - Departamento do Meio Circulante e o DEMAB - Departamento de Operações de 
Mercado Aberto. Duas são as justificativas para essa diferenciação: maior proximidade dos principais centros financeiros do Pais 
(caso do DEMAB) e proximidade da Casa da Moeda do Brasil (caso do MECIR). 
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Fisicamente, está localizada em um prédio situado na Avenida Presidente Vargas, nº 730, no centro do 

Rio. Funcionalmente, compreende 16(dezesseis) subunidades, as quais, tecnicamente, atuam como 

prolongamentos regionais das unidades centrais situadas em Brasília. 

Os objetivos básicos da DERJA, são: 

• - Desenvolver atividades relativas à condução regular do mercado de câmbio e do fluxo de capitais 

com o exterior; 

• - Fiscalizar e acompanhar as instituições financeiras, demais entidades autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central e outras, por força de lei; 

• - Acompanhar e controlar o endividamento do setor público estadual e municipal; 

• - Suprir a sede, em Brasília, de informações necessárias à tomada de decisões e ao aperfeiçoamento 

de diretrizes e normas. 

A tabela abaixo expressa os quantitativos de funcionários, discriminados pela detenção ou não de 

função comissionada. 

No BACEN existem funções comissionadas de dois tipos: gerenciais e técnicas. As funções gerenciais 

destinam-se, como o próprio nome indica, especificamente ao exercício de gerência, enquanto as 

funções comissionadas técnicas situam-se no âmbito das especificidades do exercício das tarefas 

técnicas. Cargo efetivo é a designação genérica para os caracterizar os funcionários que não exercem 

função comissionada. 
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Tabela 6.1 - Estrutura da DERJA 

Quantitativo de funcionário por subunidade - Data base: 31.07.1996 
SUBUNIDADE FUNÇÃO COMIS. POSTO EFETIVO TOTAL 
GABIN 18 3 21 
NUPEC 4 6 10 
NUREL 2 5 7 
REAFI 6 16 22 
REBAN 12 12 24 
RECAM 39 35 74 
REFI R 13 20 33 
REFIS1 77 12 89 
REFIR2 77 14 91 
REFIS3 22 49 71 
REINF 20 9 29 
REJUR 23 18 41 
REMAP 46 40 86 
REORF 9 21 30 
REPES 17 29 46 
REPLA 11 11 22 
Total 396 300 696 

Obs.: Posto Efetivo é o exercício do cargo sem função comissionada. 

Tabela 6.2 - DERJA - Quantitativo de de Funções Comissionadas. 

Gerencial Tipo Quantidade 

Grupo 1 Chefe Departamento I Chefe Adjunto 2 

Grupo 2 Chefe de Divisão ou similar 13 

Grupo 3 Chefe de Subdivisão ou similar 52 

TOTAL 396 

Obs.: A classificação das comissões gerenciais obedece a uma ordem hierárquica decrescente. 
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2 - O Departamento de Operações de Mercado Aberto - DEMAB 

O Departamento de Operações de Mercado Aberto - DEMAB, é um dos 2(dois) departamentos 

centrais do Banco Central que está deslocado de Brasília, funcionando no mesmo prédio da DERJA. 

A missão do DEMAB pode ser descrita como a de assessoramento na formulação da política 

monetária e participar de sua execução através de ações no mercado aberto. 

Basicamente, a ação do DEMAB se faz sentir no controle da liquidez através de da compra ou venda 

de títulos do Tesouro Nacional, da carteira do BACEN, ou de emissão própria, como os Bônus do 

Banco Central (BBC). 

Como objetivos básicos do DEMAB, poder-se-ia citar: 

• - Ter sob controle os agregados monetários e/ou taxa de juros, através de operações com títulos 

públicos federais, de acordo com as metas da política monetária; 

• - Manter organizado e ativo o mercado de títulos públicos federais; 

• - Exercer o controle da custódia e efetuar o registro e a liquidação financeira das operações com 

títulos públicos; 

• - Organizar adequadamente um fluxo de análises e informações econômico-financeiras relativas ao 

mercado aberto. 

• DEMAB está subordinado, juntamente com o DEBAN - Departamento de Operações Bancárias -

à Diretoria de Política Monetária. Contava, à época em que a pesquisa de campo foi realizada, com 

156 (cento e cinqüenta e seis) funcionários, distribuídos em 5(cinco) subunidades. A autoridade 

hierárquica mais elevada é exercida pelo Chefe de Departamento, secundado pelo Chefe Adjunto de 

Departamento. O segundo escalão hierárquico é constituído pelos chefias de divisão, os quais 

chefiam, cada um, as 5 subunidades do DEMAP. Diferentemente do MECIR, o DEMAB não 

possui representações nas Delegacias Regionais do BACEN. O tabela abaixo resume melhor essas 

informações. 
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Tabela 6.3 - DEMAB - Estrutura e quantitativo de Funções Comissionadas. 

Gerencial 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 

Cargo Efetivo 

TOTAL 

Tipo 

Chefe Departamento I 

Adjunto 

Chefe de Divisão ou similar 

Chefe de Subdivisão ou similar 

Quantidade 

2 

2 

6 

51 

156 

Obs.: A classificação das comissões gerenciais obedece a uma ordem hierárquica decrescente. 

Tabela 6.4 - DEMAB - Estrutura funcional 

SUBUNIDADE No. Funcionários 
GABIN 22 
CONEP 36 
CONOR 20 
DIOPE 31 
DICEL 47 
TOTAL 156 

3 - O Departamento do Meio Circulante - MECIR 

O Departamento do Meio Circulante - MECIR, é um departamento central do BC que se encontra, 

como o DEMAB, localizado no Rio de Janeiro. Diferentemente do DERJA e do DEMAB, que têm 

suas dependências físicas situadas no mesmo prédio, o MECIR, devidos às peculiaridades de sua 

missão e objetivos, localiza-se em um prédio à parte, na Av. Rio Branco, nº 30. Justifica-se, 

tecnicamente, o deslocamento deste departamento central para o Rio de Janeiro, tendo em vista a 

maior proximidade física dos grandes centros financeiros do País - Rio e São Paulo de Brasília - além 

de estar mais perto da Casa da Moeda do Brasil, empresa com a qual mantém relacionamentos 

institucionais praticamente diários, o que facilita a execução trabalho e reduz bastante os custos 

operaClOnals. 

108 



A missão institucional do MECIR é: ser o agente do Banco na emissão de papel-moeda e moeda 

metálica e o gestor da qualidade do meio circulante. Como objetivos básico, temos: 

• - Satisfazer a demanda de dinheiro indispensável à atividade econômico-financeira do País; 

• - Manter o papel-moeda em circulação em boas e seguras condições de uso; 

• - Manter os valores em circulação ajustados à realidade econômica, representando-os 

adequadamente sob a forma de cédulas e moedas; 

• - assegurar que as cédulas e moedas sejam oferecidas à sociedade a custos racionalizados, mas sob 

padrões de excelência, estética e técnica; 

• - Assegurar que os valores sob gestão do MECIR sejam distribuídos aos estoques setoriais a custos 

racionalizados, sob convenientes padrões de segurança, tanto das operações de deslocamento, 

quanto das operações de guarda e estocagem locais; 

• - Contribuir para a preservação da memória nacional, no campo dos meios de pagamento; 

• - formular normas aplicáveis aos serviços de meio circulante, bem como manter sistemas de 

controle operacional e de informação gerencial. 

o MECIR subordina-se à Diretoria de Administração, o que também constitui uma particularidade 

própria, já que, sendo um departamento estritamente técnico, ligado diretamente à consecução dos 

objetivos institucionais do BACEN, aparentemente não existem razões ou justificativas técnicas para 

mantê-lo ligado à essa Diretoria. O mais adequado, a meu ver, seria deixá-lo subordinado a diretoria de 

uma área técnica. Em relação a este ponto, o relatório de Boucinhas & Campos também faz proposta 

semelhan te.183 

O MECIR, como departamento central, possui representações em todas as Delegacias Regionais do 

País, com exceção da DERJA. Contava, à época em que foram aplicados os questionários, com 

171 (cento e setenta e um) funcionários - posição de 21.08.1996. A estrutura administrativa contava, 

então, com 7(sete) subunidades, conforme pode ser visualizado na tabela 6.5 e 6.6, abaixo. 

183 Em seu Relatório Final, a consultoria Boucinhas & Campos sugere duas alternativas para re-estruturação do Banco Central, sendo 
que, em ambas, o MECIR ficaria, juntamente com o DEBAN (Departamento de Operações Bancárias), DEMAB (Departamento de 
Operações do Mercado Aberto), DEPIN (Departamento de Operações das Reservas Internacionais) e DEMEC (Departamento de 
Gestão do Mercado Cambial), subordinado à uma mesma secretaria (nomenclatura adotada no lugar de 'Diretoria'), a Secretaria do 
Sistema de Políticas Econômicas. Boucinhas & Campos, Relatório Final, op.cit., 1996, p. 9-10. 
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Tabela 6.5 - MECIR - Estrutura 

ISUBUNIDADE I Comissionados I Carao Efetivo I 

GABIN 12 5 

CONOR 14 2 

DISUP 27 11 

DITES 78 5 

NUDEV 7 1 

NUPRO 4 1 

NUSEG 3 1 

ITotal 145 26 

Tabela 6.6 - MECIR - Resumo de Funções Comissionadas (F.C.) 

Carreira Técnica (nível superior) e Carreira Auxiliar (nível médio) 

F .C.Gerencial Especificação Quantidade 

Grupo 1 Chef.Departamento/Chefe Adjunto 3 

Grupo 2 Chefe de Divisão ou sinilar 2 

Grupo 3 Chefe de Subdivisão ou sinilar 11 

SubtotaI (1) 16 

F.C. Técnica 116 

Cargo Efetivo 26 

Carreira Auxiliar 13 

~otal geral 171 

Obs.: l-A classificação das comissões gerenciais obedece a uma ordem hierárquica decrescente. 
2-Não foram consideradas as funções comissionadas exercidas pelos funcionários que situados na 

carreira de Auxiliar de Serviços Gerais. 

A partir das tabelas acima mencionadas, optou-se por obter amostragens estratificadas, que, ao final, 

indicassem o nível de participação de cada estrato populacional e garantisse uma amostra mais 

representativa, além de propiciar inferências e cruzamentos analíticos entre as diferentes parcelas 

formadoras da amostra. Abaixo, as tabelas 6.7 e 7.8 retratam o universo a ser pesquisado, de acordo 

com os estratos considerados. 
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Tabela 6.7 - Universo de Pesquisa 

funcional 

F.C. GERENCIAL F.C. CARGO TOTAL 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TÉCNICA EFETIVO 

DERJA 2 13 52 329 300 696 

2 2 6 95 51 156 

Obs.: 1- F.C= Função Comissionada 
2- Car;go Efitivo: exercício do car;go desprovido de F.C 

Tabela 6.8 - Composição da Amostra 

funcional 

F.C. GERENCIAL F.C. CARGO TOTAL 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TÉCNICA EFETIVO 

DERJA 1 5 20 16 15 57 

DEMAB 1 1 2 5 5 14 

6 4 

Com relação à seleção dos sujeitos, pensou-se inicialmente em proceder-se a sorteios aleatórios, e, a 

partir disto, encaminhar ao funcionário uma carta, explicando o objetivo daquele trabalho. Entretanto, 

não foi esse o caminho escolhido. A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de julho e 

outubro/96, coincidindo com um momento institucional de elevado grau de ansiedade devido a 

expectativa pelas mudanças organizacionais - lembre-se que, neste mesmo período, estava ocorrendo o 

trabalho de Boucinhas & Campos. Além disto, havia o problema da grande quantidade de 

aposentadorias que se processavam dia-a-dia, já que a mudança estatutária para o RJU também ocorreu 

neste período. Levando em consideração esses fatos, além da experiência negativa, anteriormente 

citada, reportada por Mello, preferiu-se, e a meu ver, de forma correta, optar por uma entrega 

direcionada dos questionários. 
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Inicialmente, procurou-se as chefias das divisões (segundo nível hierárquico), solicitando permissão 

para distribuir os questionários junto aos vários serviços das subunidades. Esse contato foi importante 

por dois motivos: sendo o BACEN um órgão burocrático, por excelência, o respeito à hierarquia foi, 

neste momento, de suma importância para a consecução dos resultados almejados, ou seja, a facilitação 

do processo de distribuição dos questionários e do seu preenchimento. Além disto, a ocasião foi 

aproveitada para a marcação de algumas entrevistas com esse estrato hierárquico. A partir dessa 

apresentação inicial, procurei a chefia dos serviços, realizei uma explicação sucinta do objetivo daquele 

trabalho, e, a partir da quantificação dos funcionários daquele setor, divididos de acordo com a 

estratificação antes mencionada, os questionários foram distribuídos. 

Algumas considerações ainda sobre esse procedimento podem ser feitas. De início, ressalto que, salvo 

poucos setores onde a distribuição ficou prejudicada, devido ao trabalho externo exercido pelos 

funcionários - caso da Divisão de Fiscalização e da Procuradoria Jurídica - a receptividade foi bastante 

positiva. Em muitos casos, o preenchimento foi realizado no próprio momento da entrega dos 

questionários. Em outros, um funcionário foi designado para recolher os questionários preenchidos, 

que foram recolhidos, em média, uma semana depois de serem distribuídos. Outro fator que deve ser 

avaliado refere-se à facilitação dos trabalhos em função de algum tipo de relacionamento pessoal do 

autor com determinados elementos daquele setor184
• O relacionamento pessoal foi, em minha 

avaliação, fator importante para a receptividade, o preenchimento e a devolução dos questionários, 

percebendo-se uma maior dificuldade e resistência em locais onde não havia nenhum funcionário 

conhecido. Esse fato, aliás, está de acordo com o referencial teórico utilizado. 

Apesar disto, essa técnica não garantiu a fidelidade total ao esquema amostraI planejado, pois, apesar de 

se ter conseguido um número bastante superior de resposta aos questionários, alguns estratos não 

foram bem representados. Além da utilização do questionários, foram realizadas 6(seis) entrevistas com 

o nível gerencial igual ou acima de Chefe de Divisão. As entrevistas, de caráter semi-estruturado, foram 

elaboradas com base no próprio questionários, sendo constituídas de 15(quinze) perguntas abertas. A 

utilização desse instrumento serviu para balizar o resultado advindo dos questionários, já que, através 

delas, obteve-se um padrão de informação bem mais amplo, complementando e enriquecendo a análise 

dos resultados. 

184 o autor trabalhou no DERJA no período de 1987-1989 e no MECIR, de 1990 até o presente momento. Além disto, durante esse 
período fez parte da diretoría do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central - SINAL em várias ocasiões, chegando, em 
1993, a assumir a presidência da Seção Regional do Rio de Janeiro. 
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Apresentação e análise do perfil da amostra 

Abaixo, a tabela 6.9 resume a distribuição e recolhimento dos questionários. 

Tabela 6.9 - Quantidade de questionários preenchidos e devolvidos. 

DERJA 43 30 73 

DEMAB 6 6 12 

MECIR 37 11 48 

Uma comparação com o plano amostral (Tabela 6.8) demonstra que, em relação à estratificação por 

localização funcional - DERJA, DEMAB e MECIR, a devolução de questionários preenchidos superou 

a expectativa, a não ser em relação ao DEMAB, onde projetou-se um retorno de 14(catorze) 

questionários, ocorrendo, portando, uma diferença negativa da ordem de 1,68%. Aparentemente, 

fatores relacionais, como já referidos anteriormente, influíram nestes resultados. Verifica-se, também, 

que, proporcionalmente, houve um retorno de questionários em quantidades bem mais significativas 

no MECIR que na DERJA, já que este componente possui cerca de quatro vezes o número de 

funcionários do MECIR. Isto decorre, a meu ver, principalmente em função de fatores relacionados a 

conhecimentos pessoais, pois o autor exerce suas funções naquele neste departamento. 

o presente estudo levou em consideração dois tipos básicos de função comissionada: funções 

comissionadas gerenciais e funções comissionadas técnicas. A tabela 6.10 resume a amostra em relação 

ao cruzamento entre das variáveis "localização funcional' e "tipo de função comissionada e.yercidd'. 

Tabela 6.10 - Localização do funcionário x Tipo de F.C. exercido. 

L OCALIZAÇAO TIPO COMISSAO Não TOTAL CARGO TOTAL 

Gerencial Técnica RESP. COMISSA O EFETIVO GERAL 

DERJA 20 21 2 43 30 73 

DEMAB 1 5 O 6 6 12 

MECIR 10 26 1 37 11 48 

TOTAL 31 52 3 86 47 133 

Obs.: A coluna "Não Resp. " significa que o item relativamente ao exercício de função comissionada foi assinaladn, mas 
não foi respondidn o tipo de função comissionada exercidn. 
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o tempo de serviço prestado no BACEN é uma variável importante a ser descrita nesta etapa, já que 

poderá ter repercussão diferenciada quando comparada, mais adiante, com outras variáveis. A tabela 

6.11 mostra os resultados obtidos esse quesito. 

Tabela 6.11 - Tempo de serviço prestado ao BACEN 

TEMPO DE DERJA DEMAB MECIR TOTAL 

1 - 5 anos 2 4 o 3 7 1 

6 - 10 anos o o o o o 

11 - 15 anos o o o o o o 

16 - 20 anos 26 24 8 3 24 10 

21 - 25 anos 4 o o o 2 o 

Obs.: Três funcionários da DERJA, (1 comissionado e 2 em catJ,os ifétivos) não responderam ao quesito "tempo de BACEN", razão da 
diferença na totalização. 

o quadro acima permite algumas considerações relacionadas ao perfil do funcionalismo do BACEN. 

Se as proporções encontradas na pesquisa puderem ser extrapoladas para o resto da Organização, 

poderemos afirmar que existe um processo de revitalização da mão-de-obra, haja vista a existência de 

uma quantidade considerável de funcionários entre 1 e 5 anos de casa. Por outro lado, parece existir 

uma tendência de aproveitamento desses novos funcionários em funções mais nobres, fato que pode 

ser melhor observado no MECIR, onde, dos 8(oito) funcionários com tempo de serviço prestado ao 

BACEN, inferior ou igual a 5 anos, 7(sete) deles já exercem algum tipo de função comissionada. As 

faixas de tempo de serviço caracterizadas como "6 a 10 anos' e "11 a 15 ano!' se referem ao longo 

período em que o Banco não realizou qualquer tipo de contratação de pessoal, o que provocou um 

envelhecimento do quadro próprio, o que começou a ser sanado a partir da década de 90, com a 

realização de vários concursos públicos. 

Com relação ao item "Função ComissionaM', os quadros até agora mencionados guardam uma 

relação razoavelmente adequada entre a amostra e o universo de pesquisa. Entretanto, se formos 
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verificar o "nível da função comissionaM', variável essa que retrata o grau de hierarquia entre as 

funções, o retomo dos questionários deixou a desejar, conforme demonstra a tabela 6.12, abaixo. 

Tabela 6.12 - Nível hierárquico de funções comissionadas 

Nível da F.C. Quantidade 

ou acima de Chefia de Divisão 4 

22 

Obs.: Quatro funcionários não responderam a esse quesito, explicando a diferença numén'ca do total de 
comissionamentos em relação ao QUADRO IX. 

o formalismo e suas categorias de análise 

o objetivo desta seção é analisar o formalismo no Banco Central, a partir das respostas fornecidas pelo 

instrumento de pesquisa aos 6(seis) fatores que estão sendo avaliados, a saber: 

• Fatores Organizacionais 

• Fatores Institucionais 

• Fatores Políticos/econômicos 

• Fatores Relacionais 

• Fatores patriarcalistas 

• Fatores Valorativos. 

a) Categoria de Análise: Fatores organizacionais. 

Este grupamento ou fator está sendo avaliado por 5(cinco) variáveis: a) autoritarismo, significando a 

percepção, por parte do funcionário, do grau de autoritarismo presente na relação chefe/subordinado; 

b) normas / regulamentos, representando a percepção do funcionários quanto à quantidade de normas e 

regulamentos existentes no BACEN, ou seja, existe alguma relação entre perda de eficiência, aumento 

de burocratização e a quantidade de normas emanadas do Órgão? c) rigidez hierárquica, avaliando a 

percepção em relação ao grau de rigidez hierárquica no BC, ou seja, se a atuação do Órgão em 
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situações que exigem maior presteza na solução de terminados problemas pode ser prejudicada por 

essa variável; d) Inadequabilidade das normas, em termos de sua defasagem ou dificuldade de aplicação das 

normas vigentes; e) processo decisório, qualificando o nível de participação dos funcionários nas decisões 

que são tomadas no BC. 

Esta categoria refere-se às questões de número 6, 7, 8, 9 e 10 do questionário, sendo que os resultados 

encontrados, discriminados pelos três componentes que estão sendo analisados, e ainda subdivididos 

de acordo com a percepção de funcionários comissionados e não comissionados, acham-se 

sintetizados a partir do Tabela 6.13. Chama-se atenção para a leitura dos dados tabulados. A escala 

apresentada no questionário tem o seguinte padrão comum de respostas para todas as questões: 

Nenhuma Reduzida Razoável Elevada Muito elevada 

(-2) (-1) (O) (1) (2) 

Para efeito de análise, considerou-se a resposta "Razoável' como sendo o "zero" escalar, ou seja, ele 

representa o ponto médio a partir do que se determina os demais número á direita e à esquerda da 

escala de leitura. Para efeito de exemplificação, relata-se abaixo o processo em que se baseou a análise 

de cada questão. Este exemplo refere-se à questão nQ 6. 

A tabela 6.13 representa a tabulação das respostas à afirmativa: "No BACEN, as relações funcionaiJ 

entre chifia e subordinado podem ser consideradas autoritária!'. 

Tabela 6.13 - Questão 6 - Percepção do grau de autoritarismo nas relações chefia/subordinado. 

Nenhum 2 O O O 1 1 4 

Reduzida 13 7 1 2 9 1 33 

Razoável 14 12 2 3 17 2 50 

Elevada 11 7 2 O 6 6 32 

Muito Elevada 3 4 1 1 4 1 14 

TOTAL 43 30 6 6 37 11 133 
Obs.: F.C.=Função Comissionada; c.E.=Cargo Efetivo 
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o quadro acima, que exibe a tabulação simples dos dados, informando as quantidades absolutas de 

rejeição ou concordância com a afirmativa da questão nQ 6, não nos ajuda muito. Transformamos esses 

dados em percentuais em relação ao total de cada categoria, para propiciar algum tipo de comparação e 

inferência. A tabela abaixo mostra os percentuais relativos de cada item. 

Tabela 6.14 - Níveis de autoritarismo nas relação de trabalho entre Chefia / Subordinado. 

Localização/ DERJA DERJA DEMAB DEMAB MECIR MECIR TOTAL 
Graus FC C.E. F.C. C.E. F.C. C.E. 
Nenhum (-2) 4,65 0,00 0,00 0,00 2,70 9,09 3,01 
Reduzida (-1) 30,23 23,33 16,67 33,33 24,32 9,09 24,81 
Razoável (O) 32,56 40,00 33,33 50,00 45,95 18,18 37,59 
Elevada (1) 25,58 23,33 33,33 0,00 16,22 54,55 24,06 
Muito Elevada (2) 6,98 13,33 16,67 16,67 10,81 9,09 10,53 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Os mesmos dados podem ser visualizados na Figura 6.1, abaixo. Através dessas duas últimas formas de 

apresentação dos dados, é possível realizar algumas inferências. Verifica-se que a percepção sobre a 

presença do autoritarismo organizacional nas relações de trabalho entre Chefia e Subordinados, está 

concentrada nos níveis Razoável e Elevado, dados esses que podem ser observados nas 3 (três) 

unidades analisados. A diferença de percepção entre os dois grupamentos funcionais, Comissionados e 

Cargo Efetivo não ficou bem estabelecida, provavelmente devido ao tamanho da amostra. 

Figura 6.1 - Percepção do autoritarismo nas relação Chefia/Subordinado 
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o resultado da comparação entre as 3 (três) unidades, DERJA, DEMAB e MECIR também não ficou 

bem definida. Verifica-se um grau maior de concordância com a afirmativa realizada no estrato de 

Cargo Efetivo do MECIR, mas, ao analisar os demais estratos, essa tendência não se confirma. O que 

fica patente é que grande parte da amostra - cerca de 70% - considera que ainda existe um grau 

razoável a muito elevado de autoritarismo organizacional permeando as relações de trabalho no Bacen. 

Isto pode ser observado pela soma dos percentuais relativos aos graus "razoável", "elevado" e "muito 

elevado", constantes na tabela 6.14. 

A técnica para análise de cada questão foi semelhante ao processo acima, e o seu relato, além de não 

contribuir para a validade do modelo de análise proposto, toma-se cansativo, já que não auxilia a ver o 

processo de cruzamento entre variáveis. Passa-se, de agora em diante, a analisar os cruzamentos de 

variáveis dentro de cada fator. 

As variáveis pertencentes aos Fatores Organizacionais, como já foi exposto anteriormente, são em 

número de 5(cinco), e estão representadas, no questionário, pelas questões de nº 6 a 10, relacionadas 

abaixo: 

- 'No Bacen, as relações funcionais entre chefia e subordina podem ser consideradas autoritárias?':' 

- 'No Bacen, existe uma quantidade excessiva de normas e regulamentos, que reduz a eficiência e 

aumenta a burocratização do Órgão':' 

- 'No Banco Central os processos precisam da assintura do chefe imediato, sendo dificultadas as formas 

alternativas de encaminhamento dos processos':' 

- ':4s normas e regulamentos do Banco Central acham-se difasados em relação às necessidades do 

Órgão':' 

- ':4 forma de tomar as decisões no Bacen dificulta a participação dos funcionários e a circulação de 

novas idéias': 

O cruzamento dessas cinco variáveis está representado na tabela 6.15 e na Figura 6.2, abaixo. 
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Tabela 6.15 - Cruzamento das variúveis pertences aos Patores Organizacionais. 

Fatores Organizacionais (-2) (-1) O (+1) (+2) Brancos 

Autoritarisrro(0.06) 4 33 50 32 14 

Excesso de Normas (0.07) 1 10 28 76 18 

Rigidez hierárquica (0.08) 2 12 52 44 20 

Defasagem das normas(0.09) 3 12 51 55 7 

Participação no proc.decisório(0.1 O) 6 25 70 29 1 

A compreensão desses dados tlca mais evidente através da Figura 6.2: 

Figura 6.2 - Cruzamento entre as vari;lveis dos Fatores Organizacionais 
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Como pode ser visto, existe uma certa semelhança nas curvas referentes às questões 06, OH, 09 e 10, 

existindo um ponto comum (o "O" na tabela de mensuração). As curvas referentes às vari,íveis 

Autoritarismo nas relações de trabalho, rigidez hier,írquica, defasagem das normas e participação no 

processo decisório, apresentam um grau de semelhança mais evidente, enquanto a curva da variúvel 

Excesso de normas (questão (7) foge ao padrão. Este resultado indica que existe coerência lógica para 

o agrupamento dessas variáveis dentro de um mesmo fator. 

Além disto, pode-se observar, tanto pelos resultados constantes do Tahela 6.15 quanto, melhor ainda, 

na Figura 6.2, que, segundo a percepção dos funcion,lrios, a organização ainda precisa realizar um 

esforço no sentido de reduzir os níveis de autoritarismo organizacional, de racionalizar () aspecto da 

normatividade, reduzir a rigidez da hierarquia de sua burocracia. Como pode-se observar nos 2(dois) 
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gráficos anteriores, as variáveis relacionadas com a função de normatização do BACEN foi a que 

obteve maiores índices de concordância, em relação às demais do grupo. 

b) Categoria de análise: Fatores Institucionais. 

São cinco as variáveis que compõem este fator: a) autonomia da ory,anização, significando a percepção 

dos funcionários relacionado com grau de capacidade do BACEN em definir regras explícitas e fazê-las 

serem cumpridas, coibindo influências ambientais desestabilizadoras; b) adaptabilidade da ory,anização, 

significando a percepção sobre o grau de adaptabilidade do BACEN frente às mudanças ambientais; c) 

credibilidade, sendo a percepção do nível em que as informações emitidas pelo BACEN possuem 

credibilidade junto à sociedade; d) coesão interna, significando a percepção sobre o grau de capacidade 

das unidades do Banco atuarem sinergicamente, buscando concretizar a missão e os objetivos do 

Banco e) legitimidade, como a percepção do grau em que a sociedade aceita e acata, como legítimas, as 

resoluções emitidas pelo BACEN. 

Essas cinco variáveis estão representadas no questionário através das questões número 1, 2, 3, 4 e 5, 

relacionadas abaixo: 

- (Em sua opinião, qual a capacidade que o Banco Central do Brasil tem para difinir regras e normas, 

explicitá-las, e fazer com que elas s~jam obedecidas?'~· 

- UNa sua percepção, qual a capacidade de adaptação que o Banco Central possui, frente às mudanças 

ambientais?'~· 

- UNa sua percepção, qual o grau de credibilidade que as informações transmitidas pelo Banco Central 

do Brasil possuem junto à sociedade?" 

- U Você concorda que os departamentos do Bacen funcionam de forma unificada, l)isando concretizar os 

o,?jetivos do Óry,ão?'~· 

o estudo do cruzamento dessas variáveis resultou nas duas figuras abaixo: 
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Tabela 6.16 - Cruzamento das variáveis do grupo Fatores Institucionais. 

2 30 62 33 5 1 

3 29 41 50 10 o 
6 31 71 14 10 1 

4 17 54 48 9 1 

Figura 6.3 - Cruzamento das variáveis dos Fatores Institucionais. 
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Novamente, a representação gráfica revela a coerência do relacionamento entre as 5(cinco) variáveis 

do grupo, indicando que o modelo vem respondendo favoravelmente ao proposto. As cinco curvas 

descrevem caminhos senão coincidentes, mas bastante semelhantes, revelando que essas variáveis 

parecem estar relacionadas entre si. Pode-se observar, pela Figura 6.3, que a percepção a respeito dos 

graus de autonomia, adaptabilidade, credibilidade, coesão interna e legitimidade indica que o Banco 

Central, na opinião dos seus funcionários, acha-se deslocado um pouco para a direito, privilegiando 

uma percepção mais positiva que negativa, em relação aos quesitos avaliados, ou seja, na opinião da 

maioria dos pesquisados, o Bacen possui graus entre "regular" e "muito elevado" para estas cinco 

variáveis. Cabe ressaltar, entretanto, que parcela considerável da amostra é crítica em relação a tais 

questões, considerando que os fatores institucionalizantes estão aquém da necessidade do Órgão. Esta 

conclusão, apesar do tamanho da amostra, coincide com as conclusões realizadas pelo relatório de 

Boucinhas & Campos, já visto anteriormente. 
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Outra observação pode ser inferida a partir da análise da figura anterior. A variável que produziu maior 

impacto positivo no âmbito da institucionalização do BACEN é a credibilidade, seguida pela 

autonomia. Pelo contrário, a que revela impacto mais negativo é a coesão interna. 

c) Categoria de Análise: Fatores Políticos e Econômicos 

Esta categoria está composta por 3(três) variáveis, a saber: a) poder político, significando a percepção a 

respeito do grau de influência do poder político no processo decisório do BACEN; b) poder econômico, 

como sendo a percepção do nível de influência do poder econômico na tomada de decisões 

institucionais e c) poder político dos comissionados, representando a percepção do grau de influência política 

exercido pelos comissionados no dia-a-dia dos funcionários. 

Estas 3(três) variáveis estão representadas pelas questões 15, 16 e 28, respectivamente, questões cujo 

enunciado acham-se abaixo: 

- "Qual o grau de interferência de políticos e grupos de forças políticas, nas decisões tomadas pelo 

Bacen?':' 

- (Na sua percepção, qual o grau de interferencia de grupos econômicos, nas resoluções tomadas pelo 

Banco Central do Brasil?':' 

- ((Em que grau acha que a função comissionada, no Bacen, é também utilizada como forma de exercer 

pressão e influência política sobre os funcionários?" 
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Figura 6.4 - Cruzamento das variáveis dos fatores político-econômicos 
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A quantificação dos dados e o estudo dos resultados obtidos podem ser melhor realizados a partir do 

gráfico acima. 

Como pode ser observado, as variáveis demonstram, pela representação gráfica obtida, que estão 

relacionadas entre si. Nota-se, da percepção dos funcionários, que o poder político e o poder 

econômico ainda exercem bastante influência na tomada de decisões institucionais. Isto está em acordo 

com observações de outras pesquisas realizadas, do esforço político e das inúmeras discussões no 

Congresso Nacional visando dar mais autonomia e independência ao BC. 185 

d) Categoria de análise: Fatores Relacionais 

Esta categoria de análise refere-se ao grau da utilização de relacionamentos pessoais de forma a facilitar 

a solução de processos formais. Foram consideradas 3(três) variáveis para representar essa categoria: a) 

amizade/ simpatia, como mecanismos informais para contornar impedimentos formais; b) parentesco, 

significando o grau de percepção dos funcionários a respeito da utilização do grau de parentesco para 

contornar leis ou normas e c) o ')"eitinho", prática social que visa" dar um jeito" e resolver uma questão 

por outras vias que não as estabelecidas pelas regras. 

De acordo com o referencial teórico, espera-se que, em organizações formalísticas, ocorram situações 

bastante freqüentes, de utilização desses mecanismos relacionais para a solução de problemas. 
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Essas variáveis estão representadas, no questionário, pelas questões 11,12 e 13, respectivamente. O 

resultado do cruzamento entre elas pode ser visto abaixo, n Tabela 6.17 e na Figura 6.5. 

Tabela 6.17 - Análise do cruzamento das variáveis da Categoria Fatores Relacionais. 

6 29 38 36 21 3 133 

"Jeitinho" 7 37 44 30 10 5 133 

Figura 5 - Cruzamento das variáveis dos Fatores Relacionais 
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Fica evidenciado a extrema coincidência das curvas resultantes do cruzamento dessas 3(três) variáveis, 

o que demonstra que o modelo adotado continua mantendo a coerência e que as variáveis apresentam 

relação entre si, justificando a colocação das mesmas dentro de uma mesma categoria. 

Outra inferência que se pode obter da análise da figura acima, refere-se à resposta do funcionalismo a 

este tipo de quesito. A amostra posicionou-se bastante dividida, observando-se uma ligeira tendência 

das curvas penderem para o lado esquerdo do gráfico, 0ado negativo da escala de mensuração), 

185 Ver, sobre o assunto, Pitta de Santhiago, M. das Graças. Um Banco Central Independente: à procura de uma estrutura 
administrativa autônoma e descentralizada. Rio de] aneiro, FGV /EBAP (fese de Mestrado), 1994. 
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indicando que a maior parte dos sujeitos "discordd' ou classifica como "razoá7;el' o nível da presença 

dessas três variáveis na prática administrativa do Banco Central. De qualquer forma, os resultados 

também comprovam que ainda persistem níveis significativos de práticas relacionais na Organização. 

Este resultado guarda coerência com a Pesquisa sobre Valores do Trabalho no Banco Central, que 

também chegou a conclusões parecidas: (~mizade pessoal e aspectos políticos internos são 

determinantes no processo de comissionamento, obtendo a ? freqüencia mais alta entre todas as 

afirmativa!'. 186 

e) Categoria de Análise: Fatores oligárquicos. 

Essa categoria procura indicar o grau de influência de fatores tradicionalistas ou oligárquicos no 

processo administrativo do BACEN. Dentro desse escopo, trabalhou-se com 3 (três) variáveis: a) 

nepotismo, definido como sendo a prática de indicação de parentes para exercício de funções no 

BACEN; b) o favoritismo, sendo a prática de se realizar a política da troca de favores e c) o 

clientelismo, representando a relação de subserviência econômica e/ou política entre chefes e 

subalternos. 

De acordo com o referencial teórico, organizações formalísticas apresentarão índices consideráveis 

desse tipo de prática, denominadas também, na literatura especializada, de, oligárquicas , 

patrimonialistas, ou tradicionais, como foi visto em capítulo anterior. 

Esta categoria está representada, no questionário, pelas questões de numero 14, 17 e 18, 

respectivamente. O resultado do estudo dessas três variáveis pode ser visto, graficamente, na figura 6. 

Como já era esperado, pela análise das categorias anteriores, a presença de práticas tradicionalistas 

ainda vigora no Banco Central, de acordo com a percepção dos seus funcionários, apesar da clara 

divisão da amostra sobre este quesito. Deve-se destacar que, ainda de acordo com a Figura 6, a prática 

do nepotismo parece ter a menor relevância dentre as demais do seu grupo Gá que os resultados 

indicam haver bastante discordância a respeito do enunciado da questão), enquanto aproximadamente 

metade do grupamento de funcionários que responderam o questionário, perceberam como "razoá7;e/' 

e "elevadd' os níveis de utilização das outras duas variáveis, ou seja, favoritismo e clientelismo. 

186 Brasil, Banco Central. Pesquisa sobre Valores do Trabalho no Banco Central. Brasília, DF, BACEN, 1995, p. 18. 

125 



Figura 6.6 - Cruzamento das variáveis da Categoria Fatore Oligárquicos 
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f) Categoria de análise: Valores e crenças 

Esta categoria procura dimensionar uma hierarquia de valores e racionalidades que orientam as ações e 

comportamentos, influenciando a cultura organizacional do BACEN. É uma categoria composta por 

grande número de variáveis, e por isto, elas foram reagrupadas em 4(quatro) módulos diferentes. 

O primeiro módulo é composto de 3(três) variáveis: a) posição social, visando perceber a valorização 

deste quesito na escala social do funcionário; b) honra / dignidade, procurando dimensionar o nível de 

valorização dessa variável para o sujeito; e c) lealdade, significando a valorização dessa característica nas 

crenças e valores individuais. 

As questões que representam essas variáveis são as de número 19, 20 e 21, respectivamente: 

- (Você concorda que a posição social- status social- do funcionário delJe exercer um papel importante 

dentro do Bacen?':' 

- (Você concorda que a preservação da honra e dignidade devem ser valores a serem preservados e 

observados no Bacen?':' 
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- "Em que grau você considera que a lealdade aos amzgos deve ser um lJalor a ser presemado e 

prioritariamente obsemado no Banco Central ?'~ 

o segundo módulo, que poderíamos caracterizar como ''fatores burocráticos', também conta com 

3(três) variáveis: a) neutralidade / impessoalidade, buscando aquilatar a valorização da atitude de 

neutralidade / impessoalidade funcionais; b) valorização das normas e regulamentos; e c) hierarquia, 

buscando verificar a valorização da hierarquia no processo administrativo. 

Os fatores burocráticos estão representados, no questionário, pelas questões de número 22, 23 e 24, 

respectivamente: 

- (Você concorda que o funcionário do BACEN, na execução de suas tarefas, delJe atender a todos de 

uma maneira imparcial e impessoal ?':. 

- (Você concorda que, no Bacen, o respeito à normas e regulamentos são valores importantes e que 

devem ser rigorosamente obsemados?':' 

- (Você concorda que, no Bacen, o respeito à hierarquia e aos canais formais são lJalores importantes e 

que devem ser rigorosamente obsemados?'~ 

O terceiro grupo, caracterizado como ''fatores hodiernos', apresenta três variáveis, a saber: a) eficácia, 

significando a ênfase na relação custo / beneficio; b) a qualidade dos semiços, como sendo a ênfase no 

atendimento ao cliente, sem erros e desperdício; e c) resultado final, visando mensurar a aceitação de 

políticas organizacionais visando, enfaticamente, a busca de resultados finais. 

As questões de número 25, 26 e 27 procuram retratar essas variáveis. Respectivamente, são elas: 

- "Em que grau você considera importante realizar as suas tarefas no BACEN, com custo redu:;jdo e 

dentro dos prazos previstos?':' 

- "Em que grau você considera imiprtante realizar as suas tarefas no Banco Centra, dentro dos padrões 

de qualidade e visando o atendimento ao cliente?':' 
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- ((Você concorda que todos os eiforços e energias são justificados para que sf!jam alcançados os 0'v'etÍl;os 

e resultados finais do Banco Central ?'~ 

o quarto e último módulo que estuda a racionalidade do funcionalismo do BACEN utiliza 4( quatro) 

vanavelS: a) competição, b) integração, c) holismo e d) individualismo, As variáveis desse grupo se 

agrupam duas a duas, formando pares antagônicos: competição x integração e holismo x 

individualismo, representando as 2(duas) grandes correntes de pensamento que, ainda hoje, disputam a 

hegemonia da conduta humana, apesar de, modernamente, a competição e o individualismo estarem, 

sem dúvida, envolvendo todos os processos da vida moderna, 

Essas variáveis estão representadas, no questionário, pelas questões de numero 29 e 30, 

respectivamente: 

- (Você concorda que, para realizar suas tarefas no Bacen, é melhor utilizar formas mais integradoras 

e pouco conflitivas do que formas competitivas ?"; 

- "Você concorda que, para realizar suas tarifas no Bacen, é melhor o indivíduo ter prioridade sobre o 

todo, do que uma filosofia que dê prioridade ao coletivo em detrimento do indÍl;íduo ?'~ 

Apresentar-se-á os quatro gráficos representativos desses módulos, fazendo, à medida que se fizer 

necessário, a análise desses fatores, 

Tabela 6.18 - Valores e Crenças 

1 4 20 107 o 133 

15 15 40 37 9 133 

o o 3 19 111 o 133 

o 1 18 34 80 o 133 

1 5 51 37 39 o 133 
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Figura 6.7 - Cruzamento das variáveis da Categoria Valores e Crenças. 
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Os resultados obtidos para esse fator não permitem fazer inferências significativas. Senão vejamos: a 

curva representando o valor" lealdade" acha-se predominantemente inclinada para o lado direito da 

escala, indicando que este é um valor bastante importante para os funcionários do BACEN. Por outro 

lado, a curva da variável "Neutralidade / impessoalidade" faz a mesma trajetória da variável anterior, o 

que não condiz com o esperado, pois, segundo os modelos teóricos que levamos em consideração, 

lealdade é um fator que está mais presente nas relações marcadas pela pessoalidade e não pela 

impessoalidade. 

Poder-se-ia dizer que essas curvas não apresentam sincronia umas com as outras, o que poderia indicar 

três situações. As variáveis deveriam ser colocadas em outro grupamento do modelo; as questões 

foram mal entendidas pelos funcionários; e por último, e provavelmente o fator mais importante, o 

reduzido tamanho da amostra, que poderia estar dificultando a consecução de resultados malS 

animadores para esse fator, havendo necessidade de novos estudos que elucidem essa questão. 
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Figura 6;8 - Estudo das variáveis da Eficácia, Qualidade e Consecução de resultado final 
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A Figura 6.8 não pennite matores inferências, a não ser confinnar os valores dos funcionários do 

Banco Central referentes à eficácia, qualidade dos serviços prestados e consecução dos objetivos finais: 

esses valores, aparentemente, já estão bem sedimentados e fazem parte da cultura organizacional do 

órgão. 

Figura 6.9 - Representação do cruzamento da racionalidade individualista com a racionalidade holista 
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Grau de concordância com o enunciado das questões. 

Já a Figura 9 pennite outros tipos de considerações. As 2(duas) curvas praticamente se anulam uma 

com a outra, indicando uma espécie de contra-senso, estando claro, aí, o antagonismo que marca cada 

par de variável, antes referido. Ao mesmo tempo que fica demonstrado a existência de valores 
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relacionados com a eficiência, e a concordância com uma política que objetiva priorizar a consecução 

de resultados finais, ou seja, valores tipicamente modernos e individualistas, logo em seguida percebe

se uma forte preferência por valores integradores e holistas, e uma grande rejeição pelos princípios 

individualistas. 

Tais contradições, como ficou claro no referencial teórico, são típicas de sociedades em transição, onde 

o velho e o novo se justapõem e, ora prevalece determinado padrão de comportamento, ora prevalece 

um esquema totalmente diverso. 
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CAPÍTULO VII 

A análise dos dados - o modelo causal para o formalismo no BC 

o modelo USREL - aspectos gerais. 

Em sua forma mais geral, o modelo LISREL consist em duas partes: um modelo de medidas e um 

modelo de equação estrutural. A primeira parte - modelo de medidas - especitica como as variáveis 

latentes são determinadas ou aludidas pelas variáveis observacionais. Portanto, descreve as 

propriedades - confiabilidade e validação - proporcionadas pelas variáveis observacionais. Em sua 

segunda parte - modelo de equações estruturais - especifica os relacionamentos entre as variáveis 

latentes, em termos de causa e efeito, assinalanda ainda as varianças explicadas e não explicadas. 

De uma forma geral, o modelo pode ser definido através de três equações: 

a) mo de da equação estrutural: II = Bll + rÇ + S 

b) modelo de mensuração para y: y = Ay II + E 

c) modelo de mensuração para x: X = Ax ç + 8 

A descrição de cada termo dessas três equações pode ser vista a seguir:. 

y - é um vetor das variáveis de saída, na forma p x 1; 

x - é um vetor das variáveis de entrada, na forma q xl; 

II - é um vetor randômico de variáveis latentes dependentes ou variáveis endógenos, na forma m x 1; 

ç -é um vetor randômico de variáveis latentes independentes, ou variáveis exógenas, na forma n x 1; 

E - é um vetor das medidas dos erros em y, na forma p x 1; 

8 - é um vetor das medidas dos erros em x, na forma q x 1; 
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Ay - é uma matriz dos coeficientes de regressão de y em 11 na forma p x m; 

Ax - é uma matriz dos coeficientes de regressão de x em ç na forma q x n; 

r -é uma matriz dos coeficientes das variáveis ç na relação estrutural, na forma m x n; 

B - é uma matriz dos coeficientes das variáveis 11 na relação estrutural, na forma m x m. B tem zeros 

na diagonal, e requer I - B para ser não-singular; 

s -é um vetor da equação dos erros na relação estrutural entre 11 e ç, na forma m x 1; 

Pressupostos básicos do modelo: 

a) E não se correlaciona com 11; 

b) cS não se correlaciona com ç; 

c) ç não se correlacionaI com ç; 

d) ç ,E e cS são mutuamente independentes (não se correlacionam). 

e) matrizes de covariança: 

Cov(x) = <l> (n x n) Cov (s) =\f' (m x m) 

Cov (e) = e E (p X p) Cov( 8 ) = e/;( q x q) 

Estas suposições básicas inplicam que as matrizes de covariança deverão apresentar as seguintes 

formas: 

L= 
A <l>P A'A' x y 

onde A = (I - B ) -1 
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o modelo causal explicativo 187 

E sta seção procurará descrever, de forma sucinta, o que é um modelo estrutural causal 

explicativo. O modelo de análise causal explicativo procura elucidar os relacionamentos entre 

um conjunto de vanavelS observacionais em relação a um conjunto, geralmente menor, de 

vanavelS não-observacionais. Esses relacionamentos entre as vanavelS observacionais são 

caracterizados pelas covarianças ou corrrelações entre essas variáveis, as quais estão contidas em uma 

matriz L . Essa matriz será analisada por um modelo cujo pressuposto afirma que variáveis, latentes ou 

não observacionais, geram uma estrutura explicativa-causal com as variáveis observacionais. 

Um modelo de relações causais, na sua forma geral, incorpora duas partes: dois modelos de medidas e 

um modelo de equações estruturais. 

Os modelos de medidas operacionalizam as variáveis latentes, ou conceitos, que compõem o modelo 

estrutural. Este, por sua vez, especifica as relações causais entre as variáveis latentes. 

Resgatando o sentido histórico, o termo analirys if covariance estructure foi introduzido por Bock and 

Bargmann em 1966 para descrever o que atualmente se denomina modelo fatorial confirmatório ou 

análise fatorial confirmatória. Desde então, numerosos autores (incluindo Browne, Bentler, 

Goldberger, Jóreskog, Lee, Sórbom, McDonald, and Múthen) têm contribuído para aperfeiçoar e 

aumentar a complexidade e generalidade do modelo. O factor ana!ytic model, de Bock e Bargmann, é um 

modelo extremamente geral no qual a matriz de covariança L é considerada como sendo alguma 

função de algum conjunto de parametros. Muitas formas intermediárias do modelo apareceram desde 

então. 188 

Nosso interesse, entretanto, concentra-se em uma forma menos geral e mais restrita, introduzida por 

Jóreskog (1973), Jóreskog e van Thillo (1972) e Wiley (1973). Neste modelo, as correlações entre as 

variáveis observacionais podem ser decompostas em dois sub-modelos ou partes. No primeiro sub

modelo, as variáveis observacionais são associadas às variáveis não-observacionais, ou latentes, através 

de um modelo confirmatório, similar aos utilizados em Psicometria. No segundo, os relacionamentos 

causais entre essas variáveis latentes são especificadas através de um modelo de equação estrutural, 

187 Os tennos e definições aqui utilizados foram retirados de Long, J. Scott, Covariance Structure Models - Na Introduction to LISREL. 
7'; edição. London. Sage Publications, 1990. P. 5 - 22. 

188 Long, op. Cit., recomenda Bender and Weeks (1979) para uma revisão mais detalhadas desses modelos, e Benler (1980) para uma 
revisão das fonnulaçãoes matemáticas. 
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similar ao encontrado na Econometria. O modelo estrutural causal de covariança, na forma aqui 

considerada, pode ser considerado como uma especificação simultânea de um modelo fatorial e um 

modelo estrutural, e, como tal, corresponde à unificação entre a Psicometria e a Econometria. 189 

Sendo o modelo estrutural causal composto por duas partes, como visto anteriormente, 

apresentaremos, de forma separada, o modelo de medidas e, posteriormente, o modelo de equação 

estrutural. 

1 - O modelo de medidas 

Este modelo assume que as variáveis observacionais, geralmente, são geradas ou causadas por um 

pequeno número de variáveis não-observacinais, denominadas fatores. Variáveis observacionais, 

geralmente, são medidas com algum grau de erro. Um exemplo básico pode ser visto na figura 7.1. Os 

quadrados correspondem às variáveis observacionais que são medidas com erros; os círculos 

correspondem às vanavelS não-observacionais. Cada fator está associado a duas variáveis 

observacionais, indicando que aquele fator é o que as variáveis observacionais têm em comum, ou seja, 

é o responsável pela correlação entre elas. Caso se retire os efeitos do fator nas variáveis, a correlação 

entre elas será nula. As variáveis da parte inferior da figura estão associadas às variáveis observacionais. 

Essa associação indica que os fatores comuns não conseguem explicar a totalidade das variáveis, ou 

seja, parte da relação de causalidade é devida a outros fatores não mensurados pelo modelo. Eles são 

denominados fatores únicos ou erros de mensuração. Visando eliminar os efeitos dos erros de 

mensuração, o modelo estima as correlações entre os dois fatores comuns, expressos pela linha curva 

com duas setas na parte superior da figura 7.1. 

Em sua forma matricial geral, os relacionamentos entre as variáveis observacionais e as latentes são 

representadas pela expressão: 

x=Aç +8 
Equação 7.1 

onde x é um vetor das variáveis observacionais; ç é um vetor dos fatores latentes (comunalidades), e 8 

é um vetor dos fatores únicos. Estatisticamente, a equação expressa as interrelações entre as variáveis 

189 Logicamente, a aplicação de um modelo estrutural de covariança requer a utilização de métodos matemáticos eticientes para a 
maximização das funções de muitas variáveis. Vários sistemas informatizados foram desenvolvidos para viabilizar o avanço desses 
técnicas. Entre eles, talvez o de mais utilizaçãoatualmente nesta área, o LISREL, já incorpora o modelo aqui utilizado, sendo, por esta 
razão, escolliido para geração dos dados a serem analizados. 
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observacionais, como indicado pelas correlações entre essas variáveis, em termos do relacionamento 

entre as variáveis observacionais definidas pela equação acima. 

Figura 7.1 - Componente de mensuração do Modelo Estrutural de Covariança 

o modelo estrutural, em sua forma mais simples, consiste em uma regressão de uma única variável em 

uma ou mais variáveis independentes. Um exemplo deste tipo de modelo, onde se assume que todas 

as variáveis são mensuradas, a partir de suas médias, é: 

y = J31Xl + J32X2 + E Equação 7.2 

onde y é a variável dependente; x são variáveis independentes relacionadas às variáveis dependentes 

pelo coeficiente 131 e 132; e E é um erro na equação, indicando que os x não conseguem predizer 

perfeitamente y. De acordo com a notação a ser utilizada, essa equação poder ser escrita como: 

Equaç'ão 7.3 
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Modelos mais realísticos são construídos usando múltiplos sistemas de equações, com ou sem relações 

de causalidade recíproca. Um exemplo desse tipo de modelo está contido na Figura 7.2. Este modelo 

indica que as variáveis observacionais 111 são causalmente determinadas pelas variáveis observacionais 

o erro SI significa que estas três variáveis não conseguem explicar perfeitamente 111 . 

Figura 7.2 - Componentes do Modelo Estrutural de Covariança 

~l 

~ 3 

Similarmente, 112 é causalmente determinada pelas variáveis latentes 111 , Ç,2 e Ç,3 . 

Observe também o erro S2 na equação. Estas relações estruturais podem ser escritas como: 

Equação 7.4 
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Em sua forma geral as equações estruturais pode ser escritas como abaixo: 

Equação 7.5 

onde 11 é um vetor de variáveis latentes dependentes mensuradas sem erro; ç é um vetor de variáveis 

observacionais independentes mensuradas sem erro; ç é um vetor de erros nas equações; B é uma 

matriz de coeficientes relacionando as variáveis dependentes umas com as outras; e r é uma matriz de 

coeficientes relacionando as variáveis independentes com as variáveis dependentes. 

o modelo de mensuração 

O modelo estrutural de covariança tem 2 (dois) conjuntos de fatores comuns: 

• ç contem S fatores comuns que estão relacionados a q variáveis observacionais contidas em x . 

• 11 contém r fatores comuns que estão relacionado a p variáveis observacionais contidas em y . 

No componente estrutural do modelo de covariança, as variáveis ç são não-observacionais exógenas e 

as variáveis 11 são não-observacionais endógenas. As variáveis observacionais e os fatores comuns são 

relacionadas por um par de equações: 

onde: 

Equação 7.6 

Equação 7.7 

- Ax é uma matriz (q x s) das cargas fatoriais dos x' s sobre os ç' s, sendo que a carga fatorial de Xi 

em çj é designada como Â~. 
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- Õ é um vetor (q x 1) dos fatores únicos ou erros nas mensurações que afetam os x's. Similarmente, 

Ay é uma matriz (p x r) das cargas fatoriais dos y' s sobre os rI' s, sendo que a carga fatorial de Yi em 

11 i é designada como Â~ . 

- E é um vetor (p x 1) dos fatores únicos ou erros nas mensurações que afetam os y's. Assume-se que 

a média (ou expectativa ou esperança) de cada variável é: 

E(x )= E( õ ) = O 
E( Y ) = E( E ) = O 

E( ç) = O 
E( 11 ) = O 

Ao mesmo tempo, assume-se que os fatores comuns e os fatores únicos são independentes (não são 

correlacionados) Especificamente, assume-se que: 

E(çÕ ') = O 
E(l1E ') = O 

E(Õç ') = O 
E(E11 ') = O 

A tabela 7.1 sumariza os componentes de mensuração do modelo estrutural de covariança. 

Tabela 71 - Sumário dos Componentes de Mensuração para o Modelo Estrutural de Covariança. 

Matriz Dimensão Média Covariança Dimensão Descrição 

ç (s xl) O <I> = E (çç') (s x s) Fatores exógenos comuns 

x (q x 1) O Lxx = EC xx ') (q x q) Variáveis exógenas observacionais 

A Cq x s) - - - Cargas fatoriais de x em ç 
Õ (q x 1) O 8õ = E C ÕÕ') (q x q) Fatores únicos para x 

11 (r xl) O COV(l1)=E(l1l1 (r x r) fatores endogenos comuns 
') 

y (p xl) O Lvv= E( yy ') (p x p) variáveis endógenas observacionais 

~ (p x r) - - - cargas fatoriais de y em 11 

E (p xl) O 88 = E (EE') (p x p) fatores únicos para y 

3 - Os relacionamentos entre as duas partes do modelo 

Enquanto algumas das variáveis são correlacionadas e esse relacionamento atravessa os dois modelos 

fatoriais, assume-se que outras não são correlacionadas. As variáveis observacionais x e y podem ser 
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correlacionadas. Suas covananças estão contidas na matriz Lxy (q x p), cUJO elemento (i,j) é a 

covariança entre Xi e Yi- Similarmente, as variáveis exógenas - fatores ç - e as endógenas - fatores 11 -

poder ser correlacionadas. Suas covarianças estão contidas na matriz COV(Ç,l1) or na matriz 

COV(l1,Ç)· 

Da mesma forma que assume-se que os fatores únicos não são correlacionados com os fatores comuns 

em nenhuma das equações: 

E(ÇE ') = O 
E(l1Õ ') = O 

E(EÇ ') = O 
E(Õ11 ') = O 

Enquanto os Õ podem ser correlacionados entre si, e os E podem ser correlacionados em si, assume-

se que os Õ e os E não são correlacionados entre eles, ou seja: E(ÕE' ) = O ou E(EÕ') = O 

Finalmente, assume-se que as variáveis observacionais x não afetam diretamente com suas cargas 

fatoriais as variáveis latentes 11, e que as variáveis observacionais y ,da mesma forma, não carregam as 

variáveis latentes ç. 

2 - O modelo de equação estrutural 

O segundo componente do modelo causal estrutural de covanança é um modelo de equação 

estrutural, relacionando as variáveis latentes que foram fatoradas a partir de variáveis observacionais, 

através do modelo de mensuração. 

O modelo de equação estrutural especifica as relações causais entre um conjunto de variáveis. Essas 

variáveis que serão explicadas pelo modelo, são denominadas variáveis endógenas. Variáveis 

endógenas são explicadas através da especificação de que elas são causalmente dependentes de outras 

variáveis que são denominadas variáveis exógenas. Variáveis exógenas são determinadas fora do 

modelo e, portanto, não são por ele explicadas. 

Suponha que 11 seja um vetor (r x 1) de variáveis endógenas e que ç seja um vetor (s x 1) de varíaveis 

exógenas. O modelo assume que as varíaveis estão relacionadas por um sistema linear de equações 

estruturais. 

11 = B11 + rÇ + S Equação 7.8 
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onde: B é uma matriz (r x r) dos coeficientes relacinando as variáveis endógenas umas com as outras; 

r é uma matriz (r x s) de coeficientes relacionando as variáveis exógenas às variáveis endógenas. ç é 

um vetor (r x 1) de erros nas equações, indicando que as variáveis endõgenas não são perfeitamente 

preditas pelas equações estruturais. Ao restringir elementos das matrizes B e r a serem igual a zero, 

indica a ausência de relacionamentos causais entre tais variáveis. Fixando um elemento (i,j) da matriz r 
em zero ( Y i j = O ) implica que a vaiável exógena ç i não tem um efeito causal na variável endógena 11 i 

. Similarmente, se o elemento (i,j) da matriz B é fixado como zero (J3ij = O), assume-se que a variável 

endógena 11i não será afetada por 11j . Assume-se também que os elementos diagonais de B são igual a 

zero, indicando que uma variável endógena não é causa dela mesma. 

3 - O Modelo Estrutural de Covariança 

O modelo fatorial estima as variáveis latentes a partir das variáveis observacionais, sem olhar para as 

relações estruturais existentes entre as variáveis latentes. O modelo de equação estrutural focaliza sua 

atenção nas relações estruturais, assumindo que todas as variáveis foram mensuradas sem erros. O 

modelo estrutural de covariança trabalha com a complementaridade dos dois modelos anteriores. 

Simultaneamente, estima as variáveis latentes a partir das variáveis observacionais e estima as relações 

estruturais enter as variáveis latentes. 

4 - O Modelo Causal Explicativo do formalismo no BC. 

A partir da tabulação primária dos dados gerou-se uma matriz de correlação dos 32 (trinta e três) 

indicadores apresentados no ANEXO 1 - Plano de Investigação. Essa matriz de correlação permitiu 

avaliar o grau de relacionamento, em termos de causalidade, entre os diversos indicadores utilizados, e 

com isso, possibilitou a determinação dos indicadores mais sensíveis para o presente estudo, gerando, 

nesta primeira etapa, uma depuração do modelo. Indicadores com baixos graus de correlação foram, 

por esta razão, retirados do modelo, que passou a contar com 16 (dezesseis) variáveis observacionais e 

4 (quatro) variáveis latentes. A estrutura dessa nova matriz de correlação pode ser vista no Quadro 7.2, 

adiante. Esse quadro os 16 (dezesseis) indicadores divididos em dois grandes grupos, que no modelo, 

constituem as duas principais matrizes de análise. O primeiro grupo está constituído por 4 (quatro) 

indicadores da variável endógena (indicadores Y) denominada no modelo como Fator de Formalismo. 

Essa variável é chamada de endógena porque sua causalidade está determinada dentro do modelo. O 
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segundo grupo possui 12 (doze) indicadores, representados por X-l até X-12, e constituem aqueles 

indicadores das variáveis exógenas. Variáveis exógenas são aquelas que suas causalidades não estão 

determinadas pelo sistema. A Tabela 7.II sintetiza essas informações. 

Tabela 7.2 - Fatores e seus respectivos indicadores 

FATORES IDENTIF. INDICADORES DOS 

FATORES 

Y-l Jeitinho 

Formalismo Y-2 Nepotismo 

Y-3 Favoritismo 

Y-4 Clientelismo 

Políticos e economicos X-l Poder Político 

X-2 Poder Econômico 

Hierárquicos X-3 Autoritarismo 

X-4 Normas jRegulamentos 

x-s Rigidez Hierárquica 

X-6 Processo Decisório 

Institucionais X-7 Autonomia 

X-8 Credibilidade 

X-9 Coesão interna 

X-lO Legitimidade 

Fatores relacionais X-11 Amizade 

X-12 Parentesco 

A Tabela 7-3 mostra o valor de cada um dos graus de correlação entre os diversos indicadores. As 

áreas sombreadas chamam a atenção para as correlações dentro de cada grupo de análise. Por exemplo, 

os quatro primeiros indicadores, Y-l a Y-4, exibem os graus de correlação em relação à variável 

endógena Fator Formalismo. Ressalta-se, também, que os graus de correlações nas áreas sombreadas 

são bastante significativos, o que parece exprimir que tais indicadores, além de estarem correlacionados 

entre si, constituem fatores explicativos de causalidade em relação às variáveis, endógenas ou exógenas, 

às quais estão associados no modelo. 
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o esquema gráfico do modelo está representado pela Figura 7 .. 3 . A partir de agora, serão analisados os 

resultados do tratamento estatístico. 

Figura 7.3 - Modelo Causal Explicativo 
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Tabela 7-3 - Matriz de Correlação (Coeficientes de Spiennan) 

INDICADORES DOS FATORES EXÓGENOS (X) 

DESCRiÇÃO DA VARIÁVEL Y-1 Y-4 X-1 X-12 

Y-1 JEITINHO 

Y-2 NEPOTISMO 

Y-3 FAVORITISMO 

Y-4 CLlENTELlSMO 

X-1 PODER POLíTICO .347 .4 1 .605 1 .528 

X-2 PODER ECONOMICO .389 .37 1 .715 1 .503 

X-3 AUTORITARISMO 

X-4 NORMAS/REGULAMENTOS 

X-5 RIGIDES HIERÁRQUICA 

X-6 PROCESSO DECISÓRIO 

X-7 AUTONOMIA I (-).203 1 (-).208 (-).288 (-).172 (-).230 (- (-).012 (-).174 (-).2371 (-).129 
).295 

X-8 I CREDIBILIDADE (-).311 (-).246 (-).248 (-).218 (-).19 (- (-).109 (-).201 (-).156 
).234 

X-9 I COESÃO INTERNA (-).249 (-).334 (-).243 (-).174 .013 (- (-).187 (-).242 (-).051 
).084 

X-10 LEGITIMIDADE (-).175 (-) 157 (-).206 (-).231 (-).095 (- (-).133 (-).283 (-).124 
)140 

X-11 AMIZADE .52 445 .394 .364 .284 .331 .155 (-)076 .141 

X-12 1 PARENTESCO 1 .56 I .57 I 433 1 378 I .355 1 .328 1 .269 1196 .259 1 .31 1 (-)247 1 (-)26 1 (-).208 1 (-)0291 .48 

Obs: 1 - A área sombreada representa as correlações dos indicadores dentro dos respectivos grupos de variáveis; 
2 - Indicador Y - indicadores de variável endógena; 
3 - Indicador X - indicadores de variáveis exógena; 

I-J.-J. 



o qjustamento do modelo 

Inicialmente, ressalta-se que este é um modelo primário com caráter confirmatório, ou seja, ele foi 

concebido a partir da conceituação teórica e não sofreu qualquer tipo de aperfeiçoamento posterior. 

Isto significa que este modelo poderá vir a ser objeto testes sobre as hipóteses iniciais, a partir de 

inferências baseadas nos resultados de análises estatísticas. Quanto ao grau ajustamento do modelo190
, 

o mesmo apresenta distorções na sua modelagem, ou seja, o estudo estatístico revelou que o modelo 

precisa ser melhor ajustado. Este fato não invalida o modelo como um todo, sendo comum em 

estudos estatísticos dessa natureza, podendo ser explicado por vários motivos, dentre os quais: 

a) o baixo tamanho da amo s ta, p01S os parâmetros sujeitos a testes estatísticos requerem elevado 

número de observações para que as propriedades assintóticas dos estimadores se verifiquem.; 

b) violação na premissa de normalidade dos resíduos. 

Apesar desse baixo ajustamento, partes do modelo podem e devem ser analisadas, já que apresentaram 

resultados consistentes com o referencial teórico adotado. 

o resumo estatístico dos resíduos padronizados191 é uma forma mais prática e fácil de exammar a 

performance de ajustamento do modelo. Os residuos comparam as vananças e covananças com 

parâmetros estimados para o modelo. Em um modelo que se apresenta bem ajustado, esses resíduos 

terão valores baixos. 

O modelo atual apresenta resíduos padronizados elevados, indicando que esta não é a melhor 

conformação. Este fato pode ser melhor evidenciado na Figura 7.4, que mostra uma distribuição 

assimétrica, evidenciada pela distribuição dos pontos cruzando a linha diagonal pontilhada, o que não 

ocorreria em uma distribuição simétrica de um modelo melhor ajustado. Um x representa um ponto 

simples, enquanto um * representa múltiplos pontos. Uma não linearidade na distribuição gráfica é 

indicativa de erros na modelagem do sistema ou um distanciamento da linha de normalidade. 

190 Um modelo ajustado é aquele em que as suas diversas partes encontram-se modeladas da melhor forma possível, não existindo, 
mantidos os parâmetros que foram fixados pepara o modelo, uma melhor conformação para o mesmo. "\Vhen a model does not tit 
well, the modification índices wíl often be the most useful way of deciding how to change the model to improve the tit". Jõreskog, 
Karl & Sõrbom, Dag. Lisrel8: Users Reference Guide. SSI, 1996, p.11I. 

191 Resíduos padronizados são os resíduos dividos por seus respectivos erros padronizados. 
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Figura 7.4 - Distribuição gráfica dos resíduos padronizados e o distanciamento da curva de 

normalidade. 
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Certas considerações podem ser feitas no sentido do aperfeiçoamento o modelo. Por exemplo, alguns 

indicadores teriam seus índices melhorados se o modelo fosse alterado de forma a que eles passassem a 

explicar outros fatores. Verificando a Tabela 7.4, nota-se que o indicador X 6 (processo decisório) que 

explica o fator organizacional (KSI-2), deveria, para melhor ajustamento do modelo, explicar o fator

fator político e econômico (KSI-1). Isto significa que, para a amostra avaliada, "processo decisório" é 

um indicador político e não organizacional, como o modelo prevê. 
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Estatisticamente, podemos afirmar que, se o modelo for alterado de forma que x6 passe a explicar o 

fator KSI-I, estarei diminuindo em 5.0 unidades o valor de X2. Raciocínio semelhante é válido para o 

indicador x-4 - "normas/regulamentos", que é melhor explicado pelo fator relacional do que o 

organizacional. Ou seja, parece que o estudo do formalismo no BC evidencia que as 

normas/regulamentos seriam fortemente influenciados por fatores de amizade e parentesco, 

interpretação esta que está amparada pelo nosso referencial teórico. Argumentação semelhante pode 

ser aplicada para o indicador x-3 - "autoritarismo". O indicador x-7 - autonomia, com um índice de 

3.25 na coluna KSI-1 ,por sua vez, também é melhor explicado pelo fator político. 

Entretanto, a existência de outros índices de modificação bastante elevados, como é o caso de xll e 

x12 que apresentaram 8.10 para o KSI-2 (fator organizacional), não tem suporte teórico e indica que a 

falta de atendimento à premissa de normalidade dos resíduos padronizados aliada ao reduzido tamanho 

amostral, como visto anteriormente, prejudica a análise das medidas do grau de ajustamento do 

modelo como um todo feito através das estatística do X2 . 

TABELA 7.4 - Índices para Lambda-Y 

Modification Indices and Expected Change 
No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-Y 

Modification Indices for LAMBDA-X 

KSI-1 KSI-2 KSI-3 KSI-4 
-------- -------- -------- --------

X-1 0.07 0.76 0.16 
X-2 0.07 0.76 0.16 
X-3 0.06 0.88 3.22 
X-4 6.46 3.01 4.22 
X-5 0.01 0.03 0.08 
X-6 5.00 0.14 0.06 
X-7 3.25 0.01 2.03 
X-8 0.17 1.52 0.32 
X-g 0.80 2.02 0.17 

X-lO 1. 68 0.02 4.60 
X-11 0.17 8.10 0.08 
X-12 0.17 8.10 0.08 

Análise das comlações entre os fatores exógenos e o fator endógeno 

Observando a Figura 7.3, nota-se que no modelo proposto, o fator Formalismo (fator endógeno), é 

explicado por 4 (quatro) fatores exógenos: ç1 - políticos, ç2 - organizacionais, ç3 - institucionais e ç4 -
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relacionais. Uma questão que é importante responder refere-se à qualidade dessa explicação, ou 

melhor, será que os fatores exógenos explicam, igualmente, o formalismo, ou existem fatores cuja 

explicação é mais significativa que os demais ? 

Observando a Tabela 7.5 verifica-se que dois fatores se sobressaem e explicam, mais significativamente, 

o formalismo. São eles o KSI -1 - fatores políticos e econômicos, com índice de 0.82 e o KSI -4 -

fatores relacionais, com índice de 0.86. Este resultado vem ao encontro do nosso referencial teórico, 

que enfatiza as influências políticas e relacionais como forças muito importantes para explicar a 

presença do formalismo nas organizações. Este fato pode ser também observado na Tabela 7.6. 

Tabela 7.5 - Matriz de correlação entre o fator endógeno(ETA) e os exógenos (KSI) 

Correlation Matrix of ETA and KSI 

ETA-1 KSI-1 KSI-2 KSI-3 KSI-4 
-------- -------- -------- -------- --------

ETA-1 1. 00 
KSI-1 0.82 1. 00 
KSI-2 0.58 0.41 1. 00 
KSI-3 -0.46 -0.31 -0.40 1. 00 
KSI-4 0.86 0.56 0.47 -0.37 1. 00 

Tabela 7.6 - Matriz de regressão entre ETA em KSI 

Regression Matrix ETA on KSI (Standardized) 

KSI-1 KSI-2 KSI-3 KSI-4 

ETA-1 0.46 0.12 -0.08 0.51 

Estudo das cargas fatoriais dos indicadores endógenos 

Mesmo que existe uma falha no ajustamento global do modelo, ao analisarmos suas partes 

constituintes, verificamos que a escolha dos indicadores, realizado segundo critérios conceituais, como 

já enfatizado, apresenta resultados bastante significativos. Esta afirmação pode ser confirmada pela 

análise das cargas fatoriais estimadas pelo método da verosimilhança (Maximum Likelihood). 

Analisamos três tipos de parâmetros que aparecem sequencialmente, na Tabela 7.7 : cargas fatoriais, 

erros padronizados (que aparecem entre parênteses) e T-value (valores 1). 
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Tabela 7.7 - Valores estimados pelo método da máxima verosimilhança 

LISREL Estimates (Maximum Likelihood) 

Y-1 

Y-2 

LAMBDA-Y 

ETA-1 

1. 00 

1.11 
(O .15) 

7.63 

Y-3 1.21 
(0.15) 

8.22 

Y-4 1.06 
(0.14 ) 

7.35 

Fixação de escala 

( Cargas fatoriais) 
(Erro padronizado) 
(T-value) 

A primeira seqüência a ser analizada resulta dos índices de ETA-1 em quatro indicadores: y-1: jeitinho, 

y-2: nepotismo, y-3: favoritismo e y-4: clientelismo. As cargas fatoriais estão dentro do limite 

considerado como bom, ou seja, para significâncias com valores T acima de 2, o que permite rejeitar, 

com maior segurança, a hipótese nula, qual seja, que esses três indicadores não explicam o fator 

Formalismo (ETA-1). Os erros padronizados (índices entre parênteses) estão bem baixos, 

aproximando-se, na maioria dos casos, de zero, como desejado. Verificamos, também, que, dentre os 

valores de Lambda-y, o indicador y-3 é o mais significativo (T-value = 8.22), seguido de y-2 -

nepotismo e finalmente, y-4 - clientelismo(T-value = 7,35). Dos quatro indicadores, o menos 

significativo é o indicador y-I - jeitinho. No entanto, pela pequena diferença entre esses valores, tal 

distinção entre os 4(quatro) indicadores não é significativa, ou seja, os indicadores são bem explicados 

pela fator. 

Observa-se, também, que o indicador y-I foi fixado como escala, (valor = 1). Fixou-se a escala por 2 

(dois) motivos: primeiro, fixar a escala para a variável latente, e em segundo lugar, diminuir o número 

de parâmetros estimados e por consequinte, o número de graus de liberdade. 
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Estudo das cargas fatoriais dos indicadores exóndógenos 

Passa-se, agora, a analisar os valores para Lambda-X presentes na Tabela 7.8, abaixo: 

Tabela 7.8 - Cargas fatoriais, erros padronizados e T-value para Lambda-X 

LAMBDA-X 

KSI-1 KSI-2 KSI-3 KSI-4 
-------- -------- -------- --------

X-1 1. 00 

X-2 1. 07 
(O .12) 

8.75 

X-3 1. 00 

X-4 0.84 
(0.21) 

4.09 

X-5 0.94 
(0.21) 

4.39 

X-6 1. 04 
(0.23) 

4.62 

X-7 1. 00 

X-8 1. 26 
(0.23) 

5.52 

X-9 0.90 
(0.2 O) 

4.60 

X-lO 1.16 
(0.22) 

5.37 

X-11 1. 00 

X-12 1.16 
(O .19) 

6.07 
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Primeiramente, nota-se que as escalas foram ftxadas para os indicadores xl, x3, x7 e xll, devido aos 

fatores anteriormente mencionados. Como na seção anterior, os valores para as cargas fatoriais, erros 

padronizados e T-value mostram-se bastante signiftcativos, o que indica que pode-se recusar, com 

maior segurança, a hipótese de que os fatores não explicam adequadamente os indicadores (hipótese 

nula). 

A tabela 7.8 ressalta as diversas relações de causalidade presentes no modelo (e por consequente, as 

diversas hipóteses que estão sendo testadas): 

• os indicadores x-l e x-2 explicam causalmente o fator KSI-l; 

• os indicadores x-3, x-4, x-5 e x-6 explicam causalmente o fator KSI-2; 

• os indicadores x-7, x-8, x-9 e x-lO explicam causalmente o fator KSI-3; e ftnalmente, 

• os indicadores x-11 e x-12 explicam causalmente o fator KSI-4. 

Dentre os indicadores de KSI-l, o que melhor se qualiftca é o x-2 - poder econômico, se comparado 

com x-1, cuja escala de comparação foi ftxado em 1. Ou seja, o indicador "poder econômico" é mais 

signiftcativo como causador de KSI-l que o indicador "poder político". 

O fator KSI-2 - fatores organizacionais - não apresenta grande discrepância em relação aos quatro 

indicadores, sobressaindo-se, entretanto, o indicador x-6 - processo decisório, com uma carga fatorial 

de 1.04 , sendo seguido pelo indicador x-3. Dentre os quatro indicadores, o menos signiftcativo é o 

fator x-4, com carga fatorial 0,84 e valor T igual a 4,09 . 

Em relação ao KSI-3 - fatores institucionais, a mator carga fatorial recai sobre o indicador x-8 -

credibilidade, com um índice de 1.26 , o que o coloca como o indicador melhor qualiftcado do seu 

grupo. O segundo melhor indicador é x-lO -legitimidade, que apresenta carga fatorial e valor T igual a 

1, enquanto o menos qualiftcado é o indicador x-9 - coesão interna, com carga fatorial 0,90. Essas 

constatações, inclusive, já haviam sido observadas, anteriormente, no Capítulo 6, através da ftgura 6.3, 

sendo, aqui corroboradas pelo estudo estatístico. 
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Para o KSI-4 - fatores relacionais, sobressai a carga fatorial para o indicador x-12 - parentesco, que, 

apresentando carga fatorial igual a 1.16 e valor T igual a 6.07, se revela mais significativo que o 

indicador x-ll- amizade, cujos parâmetros foram fixados como 1. 

Por último, passa-se a analisar o comportamento de cada variável no modelo, ou seja, o percentual da 

variável explicada pelo modelo. 192 Este percentual é fornecido pelo valor de )(2. Estes valores podem 

ser vistos nas tabelas 7.9 e 7.X 

Tabela 7.9 - Análise de X2 para os indicadores do fator endógeno. 

Squared Multiple Correlations for Y - Variables 

Y-l Y-2 Y-3 Y-4 

0.46 0.56 0.67 0.52 

Lembramos que y-I representa o indicador Jeitinho, y-2 o indicador nepotismo, 13 o indicador 

favoritismo e y-4 o clientelismo. O indicador que mais explica o formalismo, de acordo com o estudo 

de X2 é y-3 - favoritismo, com um percentual explicativo de 67%. Segue-lhe, de forma decrescente, y-

2 com 56% e y-4 com 52%. O indicador com poder explicativo mais fraco é y-I, com 46%. Esta 

análise corrobora e reforça as considerações levantadas em seção anterior desse Capítulo, por ocasião 

do estudo das cargas fatoriais dos indicadores endógenos. 

Tabela 7.9 - Análise de X2 para os indicadores dos fatores exógenos. 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 

X-l X-2 X-3 X-4 X-5 X-6 

0.63 0.72 0.35 0.25 0.31 0.38 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 

X-7 X-8 X-9 X-lO X-ll X-12 

0.35 0.55 0.28 0.47 0.41 0.56 

192 "The wil help determine how well the observed variables measure the constructs, both individually and as a group. The squared 
multiple correlations for the structural equations indicate the proportion of variance in the endogenous variables accounted for by 
the variables in the structural equations." Jõreskog & Sõrborm, ido Ibid., p. 105. 

152 



Lembramos que, em relação aos indicadores dos fatores exógenos, x-I e x-2 são indicadores do fator 

ç1. (fatores políticos); x-3, x-4, x-5 e x-6 são indicadores do fator Ç2 (fatores organizacionais); x-7, 

x-8, x-9 e x-lO são indicadores do fator Ç3 (fatores institucionais), enquanto - são os indicadores do 

fator Ç4 (fatores relacionais). 

A análise das múltiplas correlações, indica que x-2 (poder econômico) é um indicador mais forte que 

x-I, explicando, sozinha, 72% do fator Çl . Dentre os quatro indicadores de Ç2 , x-6 - poder 

decisório - explica 38%, sendo, dentre os quatro, o melhor deles. Segue-lhe x-3 (autoritarismo) com 

35% e x-5 (rigidez hierárquica) com 31 % . O indicador menos explicativo, nos termos desse tipo de 

análise, é x-4 (normas e regulamentos) com 25%. 

Para o fator Ç3 , o melhor indicador é x-8 (credibilidade), seguindo-lhe, em ordem decrescente de 

significância, de x-lO Oegitimidade), x-7 (autonomia) e x-9 (coesão interna). Estes resultados 

reforçam o que foi constatato, anteriormente, por ocasião da análise das cargas fatoriais e valor T . 

Dos dois indicadores de Ç4 , o que tem poder explicativo mais forte é o x-12, que consegue explicar, 

sozinho, 56% do fator. Estes resultados também estão de acordo com a análise, anterior, das cargas 

fatoriais e valor T . 

Viu-se que, apesar de o modelo não apresentar um ajustamento suficientemente adequado em relação à 

curva de normalidade - fato já devidamente comentado nas seções anteriores - o modelo pode ser 

considerado como satisfatório, principalmente se levarmos em conta o caráter confirmatório do qual 

se reveste. Alguns indicadores poderiam, para efeito de aperfeiçoamento do modelo, passar a explicar 

outros fatores, o que aumentaria a significância desses indicadores em relação aos fatores comuns. Por 

fim, resta ressaltar que todos os indicadores - exógenos e endógenos - apresentaram cargas fatoriais e 

valores T suficientemente elevados para o grau de significância das análise que foram efetuadas, 

indicando que foram adequadamente selecionados e explicam causalmente, os fatores comuns, aos 

quais foram correlacionados, fato corroborado pelo estudo das múltiplas correlações. 
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Considerações Finais 

o estudo do formalismo no Banco Central do Brasil levou em consideração uma série de variáveis 

observacionais e de fatores latentes, que só podem ser perfeitamente compreendidos caso inseridos 

dentro de um encadeamento e de um sistema de inter-relacionamentos lógicos. Esses relacionamentos 

entre as variáveis e os fatores determinaram, deste o início, as hipóteses com foi delineado o objeto de 

estudo, determinando um modelo que poderá ser utilizado em outras situações análogas. 

Obviamente, um modelo analítico não pode ser construído aleatoriamente. O presente modelo teve 

seu constructo alicerçado em um embasamento teórico que substanciou, tanto a fase de sua 

elaboração, quanto, mais ainda, a fase de análise dos dados. Foi necessário uma incursão mais 

aprofundada em determinados conceitos teóricos, justificando, desta forma, um referencial teórico que 

poderá ser considerado, por alguns, muito longo, mas que, para o autor, foi de imensa substancialidade. 

Refiro-me, especificamente, às contribuições de Kant., Hegel e Weber, que muito auxiliaram na 

compreensão das teses dos demais autores que trabalharam o formalismo enfocando, mais 

especificamente, o contexto administrativo. 

O conceito básico de formalismo aqui foi adotado foi retirado, basicamente, dos trabalhos de Fred 

Riggs e de Guerreiro Ramos, sendo considerado como a discrepância entre o que está prescrito nas 

normas e leis e o que, de fato, é realizado no dia-a-dia dentro da instituição. O formalismo seria, assim, 

caracterizado por um arranjo institucional marcado pela mistura de práticas tradicionais com idéias 

modernas. 

O resgate da história do Banco Central do Brasil, realizada nos capítulos IV e V, proplcloU a 

compreensão das causas remotas e presentes que possibilitaram o desenvolvimento, em grau 

considerável como se pôde notar durante a análise de dados, de formalismo organizacional. 

Aqui cabe uma ressalva primordial: devido às limitações decorrentes da amostra considerada, que 

representa apenas os funcionários que trabalham em unidades sediadas na cidade do Rio de Janeiro, 

este estudo não poderá ser, a princípio, extrapolado para todo o universo do BACEN. Aliado a este 
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fato, já previsto anteriormente, deve-se considerar, também, o reduzido tamanho da amostra - 133 

observações - o que determinou certas dificuldades durante o estudo estatístico e validação do modelo. 

Trabalhou-se com o conceito de modelo causal explicativo, devidamente explicitado no capítulo VII, 

que pode ser, resumidamente, entendido como um conjunto articulado de variáveis observacionais, 

que, geralmente, são geradas ou causadas por um pequeno número de variáveis não-observacionais, 

denominados fatores. Ou seja, existem relacionamentos de causalidade entre variáveis e fatores que 

descrevem as hipóteses de trabalho. 

As hipóteses básicas deste estudo decorrem, como visto, dos relacionamentos descritos pelo modelo. 

Essas hipóteses podem ser melhor compreendidas a partir da visualização do modelo gráfico, 

reproduzido no Capítulo VII, mas, basicamente, postulou-se que o formalismo seria explicado 

causalmente por 4 (quatro) indicadores endógenos observacionais: jeitinho, nepotismo, favoritismo e 

clientelismo. Além disto, seria também explicado por 4 (quatro) fatores exógenos não-observacionais -

fatores políticos, fatores organizacionais, fatores institucionais e fatores relacionais - os qUaiS senam, 

por sua vez, explicados por 12 (doze) indicadores exógenos observacionais. 

Tanto o estudo descritivo sobre a origem e desenvolvimento do Banco Central, quanto as conclusões 

retiradas na etapa de análise de dados, dão conta que o BACEN é uma instituição que convive com 

graus consideráveis de formalismo, explicado (como descreve o modelo) principalmente por 

influências políticas e econômicas, como demonstram as estatísticas do X2 e da análise das cargas 

fatoriais e dos valores T. 

Os indicadores que mais explicam, causalmente, a presença de formalismo naquela Instituição são o 

favoritismo, o nepotismo, e o clientelismo, de uma forma direta. Indiretamente, outros indicadores se 

destacam: o poder econômico, como já comentado, o tipo de processo decisório muito centralizado e 

fechado, a credibilidade, legitimidade e autonomia da Instituição, e, dentro dos fatores relacionais, a 

amizade e, principalmente, o parentesco. 

A análise dos dados, coadjuvada pelo estudo das origens e desenvolvimento do Bacen demonstrou que 

o Órgão, na opinião da amostra em questão, é bastante influenciada por fatores políticos e 

econômicos. Que ainda existe um nível bastante elevado de autoritarismo organizacional e que o 

processo decisório é muito concentrado e pouco participativo. Em relação aos fatores institucionais, 

os resultados demonstraram que o BACEN possui um grau de razoável a elevado de credibilidade e 

legitimidade junto á sociedade, mas que o nível de autonomia e de coesão interna estão a desejar. Além 
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disto, fatores relacionais, como amizade e parentesco interferem na qualidade das decisões tomadas 

pelo Banco. Aliás, o trabalho da consultoria externa de Bolsinhas & Campos chegou a conclusões 

bastante semelhantes; 

Ressalta-se que, em função das deficiências relatadas anteriormente, o Banco Central necessita 

aprimorar políticas de âmbito interno e externo que possibilitem, senão acabar, mas reduzir o grau de 

interferência do formalismo dentro do Órgão. É neste aspecto que o presente trabalho poderá dar sua 

maior contribuição: através do modelo analítico aqui utilizado servir como balizamento e orientação na 

formulação e na elaboração de políticas e formas de ação, visando a redução do formalismo 

organizacional. 

Finalizando, espera-se que o modelo proposto possa ser utilizado para outras pesquIsas, tanto no 

Banco Central quanto em outros orgãos da administração pública, direta ou indireta, e que venha a ser 

aperfeiçoado, de forma a contribuir, efetivamente, para um melhor conhecimento e aprimoramento da 

administração pública no Brasil. 
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ANEXO I - PLANO DE INVESTIGAÇÃO 

CA TEGORIAS E VARIÁVEIS DE ANÁLISE 

PESQUISA: FORMALISMO NO BANCO CENTRAL DO BRASIL 

CATEGORIA Descrição da Variável N!!.da I 

1 - Fatores Organizacionais Variáveis (valores ordinais, mensurados em escala de 5 pontos) Questão 

Forma como o funcionário percebe Autoritarismo Perrepção do grau de autaitaismo ptlSeIlte na relação d'efelsubordinado. 06 
alguns processos organizacionais Normas I regulamentos Perrepção quanto à qua1lidade de namas e regulcrnentos vgentes no Baren. 07 
relacionados ao formalismo. Rigidez hierárquica Perrepção do grau de rJJdez l1ierá'quica ptlSeIlte no 8énco Central .. 08 

Inadequabilidade das normas Percepção do grau de inadequabilidade das normas vigentes no Bacen 09 
Processo decisório Percepção do grau de democratização do processo decisório do Bacen. 10 

I CATEGORIA 

" 

I 
Descrição da Variável Nº da I 

.2 - Fatores Institucionais Variáveis (valores ordinais, mensurados em escala de 5 pontos) Questão 

Grau de percepção da presença de Autonomia Pe!rep;fucbgru de~cb BaEnEm cEün:yasexpd:lsef8zê.mseranQ.l"Tllrl:ls, 01 
aspectos atrcbiilJêrrias aloerOs~. 
determinantes da institucionalização Adaptabilidade Parep;rocbgru dea ~ t31i:!a::le cb BaEn iene às rru:lcrças a I tia Os. 02 

no BACEN Credibilidade Parep;rocb nM:I Em q.Je as i1bTra;iies errjKjas ~ Ba:m p::sst.a11 aa:1iI:ti:de;.rt:> à 03 
~ .. 

Coesão interna Pen:ep;ã::l cb gru de~das l.Ii::lérl:scb Bamdeab..aem~, l::u:calCb 04 
ro oaiza a rrissOOea;~cb Bam. 

Legitimidade Perrep;ro cb gru Em q.Je a scOO::tcrleénia e a::ata, amJ Egí1im:>, as Ies:i rfr:s errjKjas ~ 05 
BaEn. 

--_._._---- ---- ~~-
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ANEXO I - PLANO DE INVESTIGAÇÃO 
CATEGORIAS E VARIÁVEIS DE ANÁLISE 
PESQUISA: FORMALISMO NO BANCO CENTRAL DO BRASIL 

CATEGORIA Descrição da Variável 
3 - Fatores PoIíticosIeconômicos Variáveis (valores ordinais, rrensurados em escala de 5 pontos) 

Grau de influência de fatores políticos e ou Poder político Percepção do grau de influência do poder político ao nivel do proceso decisório 
econômicos na presença de forma- do Bacen. 

lismo no Bacen. Poder econômico Pe!rep;fudo gaJ de rA.âl::ia do p:xler em Ô1 tx> 00 nM:l do ~<B::robdo BénDCalraI 
do BIasi. 

Função Comissionada Percepção do grau de influência política exercida pelos comissionados. 
-- --------

CATEGORIA Descrição da Variável 
4- Fatores Relacionais Variáveis (valores ordinais, mensurados em escala de 5 pontos) 

Grau da utilização de aspectos reIacionais Amizade /Simpatia/Flerte Utizaçãoda~ paa CXl1Iorna"irpedmentosbmais. 

considerados como mecanismos facilita- Parentesco Utização do gau de p;:rentesro paa CXl1Iorna" leisInoonas bmais. 

dores na solução de processos formais "Jeitinhd' Prática social que visa" dar um jeitd' de contornar impedimentos formais. 

CATEGORIA Descrição da Variável 
5 - Fatores Oligárquicos Variáveis (valores ordinais, mensurados em escala de 5 pontos) 

Grau de influência de fatores oligárquicos Nepotismo Prm:a de il:i:a;ã:> de ~ paa exetiiJ defi.rQ5es no Ba:a1. 

no processo administrativo do Favoritismo Prm:a det:M:ra::i I lei"*, e troca de t:M:res no Ba:a1. 

Bacen. Clientelismo ReB;i'o de SIb;erv;ên::ia em ir I rntrlrli:a erire chaé; e Sl.tBterrcs. 
--~ 

Nº da I 

Questão 

15 

16 

28 

Nº da 
Questão 

11 

12 

13 

Nº da 
Questão 

14 

17 

18 

15~ 



ANEXO I - PLANO DE INVESTIGAÇÃO 
CATEGORIAS E VARIÁVEIS DE ANÁLISE 
PESQUISA: FORMALISMO NO BANCO CENTRAL DO BRASIL 

CATEGORIA Descrição da Variável 
6 - Valores e Crenças Variáveis (valores ordinais, mensurados em escala de 5 pontos) 
Hierarquia de valores e racionalidades Posição social Valorização da posição na escala social do funcionário. 

que orientam as ações e comportamen- Honra/dignidade Valorização dos fatores relativos à preservação da onra/dignid. 

tos, influenciando a cultura do Bacen Lealdade Valorização da lealdade aos amigos. 

Neutralidadellmpessoalidade Valorização da atitude de neutralidade/impessoalidade funcional. 

- fatores tradicionalistas Normas e regulamentos Valorização da presença de normas e regulamentos. 

- fatores burocráticos Hierarquia Valorização da hierarquia no processo administrativo. 

Eficácia ~nfase na relação custo/benefício. 

- fatores odiernos Qualidade dos serviços ~nfase no atendimento ao cliente, sem erros e desperdício 

- racionalidades Resultado final Valores que enfatizam a consecução do resultados finais. 

Competição Valorização da competição 

Integração Valorização da integração 

Holismo Valorização do todo em relação às partes 

Individualismo Valorização do indivídulo em relação ao todo 
.-

Nº da 
Questão 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

30 
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ANEXO I - PLANO DE INVESTIGAÇÃO 

PESQUISA SOBRE ASPECTOS DA CULTURA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 

QUESTIONARIO 

Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre aspectos da cultura 
organizacional do Banco Central. Está sendo realizada visando a concretização de 
minha monografia de Mestrado, junto à Fundação Getúlio Vargas - EBAP - Escola 
Brasileira de Administração Pública, Rio de Janeiro. 

Com este trabalho, espera-se contribuir para um maior conhecimento da Instituição, 
conferindo-lhe um maior grau de eficiência e democratização. 

o questionário foi elaborado de forma a não permitir a identificação do funcionário, 
procurando resguardar a liberdade de expressão e o sigilo das respostas. 

Antecipadamente, agradeço sua inestimável contribuição, e esclareço que o 
resultado final da pesquisa, na forma da Dissertação de Mestrado, estará à sua 
disposição, tão logo a mesma seja aprovada. 

Se você desejar maiores informações sobre esta pesquisa, entre em contato: 
Wagner Geraldo Ferreira de Carvalho - (matrícula 9.572.258-0) tel: (021) 714.1188 

Identificação Funcional 
I - a) Carreira: Auxiliar () Técnica () Procurador () Outros ( ) 

b) Status: Posto Efetivo: () 

Comissionado 
( ) 

c) Localização: (Departamento): ____ _ 
d) Tempo de Bacen: 

____ (anos completos) 

11 - Qual o tipo e o nível de sua função comissionada? 
(somente para funcionários comissionados) 

a) Tipo: Técnica ( ) 
Gerencial ( ) 
b) Nível: AP 15 % até AP40% ( ) 

AP 70% até AP 100% ( ) 
AP 120 % ( ) 
AP 165 % até AP 175% ( ) 
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ANEXO I - PLANO DE INVESTIGAÇÃO 

PESQUISA SOBRE ASPECTOS DA CULTURA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 

QUESTIONÁRIO 

01 - Em sua opinião, qual a capacidade que o Banco Central do Brasil tem para 
definir regras e normas, explicitá-Ias, e fazer com que elas sejam obedecidas? 

nenhuma reduzida razoável elevada muito elevada 
() () () () () 

02 - Na sua percepção, qual a capacidade de adaptação que o Banco Central 
possui, frente às mudanças ambientais? 

nenhuma reduzida razoável elevada muito elevada 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

03 - Na sua percepção, qual o grau de credibilidade que as informações 
transmitidas pelo Banco Central do Brasil possuem junto à sociedade ? 

nenhum reduzido razoável elevado muito elevado 
() () () () () 

04 - Você concorda que os departamentos do Bacen funcionam de forma 
unificada, visando concretizar os objetivos do Órgão? 

discordo discordo concordo em concordo 
completamente bastante termos bastante 

() () () () 

concordo 
plenamente 

( ) 

05 - Você concorda que a sociedade aceita e acata, como legítimas, as 
resoluções do Banco Central do Brasil ? 

discordo discordo concordo em 
completamente bastante termos 

( ) ( ) ( ) 

concordo 
bastante 

( ) 

concordo 
plenamente 

( ) 

06 - No BACEN, as relações funcionais entre chefia e subordinado podem ser 
consideradas autoritárias. 

discordo discordo 
completamente bastante 

( ) ( ) 

concordo em 
termos 

( ) 

concordo 
bastante 

( ) 

concordo 
plenamente 

( ) 

07 - No Bacen, existe uma quantidade excessiva de normas e regulamentos, 
que reduz a eficiência e aumenta a burocratização do Órgão. 

discordo discordo concordo em concordo 
completamente bastante termos bastante 

() () () () 

concordo 
plenamente 

( ) 
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ANEXO I - PLANO DE INVESTIGAÇÃO 

PESQUISA SOBRE ASPECTOS DA CULTURA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 

QUESTIONÁRIO 

08 - No Banco Central os processos precisam da assinatura do chefe imediato, 
sendo dificultadas as formas alternativas de encaminhamento dos processos. 

discordo discordo concordo em concordo concordo 
completamente bastante termos bastante plenamente 

() () () () () 

09 - As normas e regulamentos do Banco Central acham-se defasados em 
relação às necessidades atuais do Órgão. 

discordo discordo concordo em 
completamente bastante termos 

( ) ( ) ( ) 

10 - A forma de tomar as decisões no Bacen 
funcionários e a circulação de novas idéias. 

discordo discordo concordo em 
completamente bastante termos 

( ) ( ) ( ) 

concordo 
bastante 

( ) 

dificulta 

concordo 
bastante 

( ) 

concordo 
plenamente 

( ) 

a participação 

concordo 
plenamente 

( ) 

dos 

11 - Na sua opinião, qual o grau de utilização da amizade, simpatia e flerte para 
contornar dificuldades decorrentes de normas e regulamentos no Bacen ? 

nenhum reduzido razoável elevado muito elevado 
() () () () () 

12 - Apelar para parentes importantes ou bem posicionados na hierarquia do 
Bacen, constitui um recurso usual para contornar dificuldades funcionais. 

discordo discordo concordo em concordo concordo 
completamente bastante termos bastante plenamente 

() () () () () 

13 - Na sua opinião, em que grau a prática de "dar um jeitinho" existe e é 
utilizada no Banco Central do Brasil ? 

nenhum 
( ) 

reduzido 
( ) 

razoável 
( ) 

elevado 
( ) 

muito elevado 
( ) 

14 - Na sua opinião, em que grau persiste a prática de indicação de parentes 
para exercerem funções no Banco Central do Brasil ? 

nenhum reduzido razoável elevado 
() () () () 

muito elevado 
( ) 
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ANEXO I - PLANO DE INVESTIGAÇÃO 

PESQUISA SOBRE ASPECTOS DA CULTURA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 

QUESTIONÁRIO 

15 - Qual o grau de interferência de políticos e grupos de forças políticas, nas 
decisões tomadas pelo Bacen ? 

nenhum reduzido razoável elevado muito elevado 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

16 - Na sua percepção, qual o grau de interferência de grupos econômicos, 
nas resoluções tomadas pelo Banco Central do Brasil ? 

nenhum reduzido razoável elevado muito elevado 
() () () () ( ) 

17 - Na sua percepção, qual o grau de persistência de antigas práticas de 
favorecimento - troca de favores - no Banco Central do Brasil? 

nenhum reduzido razoável elevado muito elevado 
() () () () ( ) 

18 - Na sua percepção, qual o grau de persistência de práticas relacionadas à 
subserviência econômica e política entre chefias e subalternos, no BACEN ? 

nenhum reduzido razoável elevado muito elevado 
() () () () () 

19 - Você concorda que a posição social - status social - do funcionário deve 
exercer um papel importante dentro do Bacen ? 

discordo discordo concordo em 
completamente bastante termos 

( ) ( ) ( ) 

concordo 
bastante 

( ) 

concordo 
plenamente 

( ) 

20 - Você concorda a preservação da honra e dignidade devem ser valores a 
serem preservados e observados no Bacen ? 

discordo discordo concordo em 
completamente bastante termos 

( ) ( ) ( ) 

concordo 
bastante 

( ) 

concordo 
plenamente 

( ) 

21 - Em que grau você considera que a lealdade aos amigos deve ser um valor 
a ser preservado e prioritariamente observado no Banco Central ? 

nenhum reduzido razoável elevado muito elevado 
() () () () () 

ANEXO I - PLANO DE INVESTIGAÇÃO 
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PESQUISA SOBRE ASPECTOS DA CULTURA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 

QUESTIONÁRIO 

22 - Você concorda que o funcionário do BACEN, na execução de suas tarefas, 
deve atender a todos de uma maneira imparcial e impessoal? 

discordo discordo concordo em concordo 
completamente bastante termos bastante 

() () () () 

concordo 
plenamente 

( ) 

23 - Você concorda que, no Bacen, o respeito às normas e regulamentos são 
valores que devem ser rigorosamente observados? 

discordo discordo concordo em concordo concordo 
completamente bastante termos bastante plenamente 

() () () () () 

24 - Você concorda que, no Bacen, o respeito à hierarquia e aos canais 
formais são valores importantes e que devem ser rigorosamente observados? 

discordo discordo concordo em concordo concordo 
completamente bastante termos bastante plenamente 

() () () () () 

25 - Em que grau você considera importante realizar as suas tarefas no 
BACEN, com custo reduzido e dentro dos prazos previstos ? 

nenhum reduzido razoável elevado muito elevado 
() () () () ( ) 

26 - Em que grau você considera importante realizar as suas tarefas no Banco 
Central, dentro dos padrões de qualidade e visando o atendimento ao cliente? 

nenhum reduzido razoável elevado muito elevado 
() () () () () 

27 - Você concorda que todos os esforços e energias são justificados para 
que sejam alcançados os objetivos e resultados finais do Banco Central? 

discordo discordo concordo em concordo concordo 
completamente bastante termos bastante plenamente 

() () () () () 

28 - Em que grau acha que a função comissionada, no Bacen, 
utilizada como forma exercer pressão e influência políticas 
funcionários? 

é também 
sobre os 

nenhum reduzido razoável elevado muito elevado 
( ) ( ) 

ANEXO I - PLANO DE INVESTIGAÇÃO 
( ) ( ) ( ) 

PESQUISA SOBRE ASPECTOS DA CULTURA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 
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QUESTIONÁRIO 

29 - Você concorda que, para realizar suas tarefas no Bacen, é melhor utilizar 
formas mais integradoras e pouco conflitivas do que formas competitivas? 

discordo discordo concordo em concordo concordo 
completamente bastante termos bastante plenamente 

() () () () () 

30 - Você concorda que, para realizar suas tarefas no Bacen, é melhor o 
indivíduo ter prioridade sobre o todo, do que uma filosofia que dê prioridade 
ao coletivo em detrimento do indivíduo? 

discordo discordo concordo em 
completamente bastante termos 

( ) ( ) ( ) 

Este espaço é destinado para suas 
contribuições: 

concordo 
bastante 

( ) 

concordo 
plenamente 

( ) 

críticas, observações e outras 
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ANEXO II - Organograma do BACEN 
(em vigor até julho/1999) 

RIM,IMHIaIs .' • 
. DEPlN 

MEClR 
:., .:~: FlRCE ~. 

--...... ~ Autoridade Técnica e Administrativa 

- - - ~ Autoridade Técnica 

Autoridade Administrativa 
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Diretoria colegiada 
Presidente 
Diretores 

Presidência 
• SECRE - Secretaria Executiva da Diretoria 
• DEAUD - Departamento de Auditoria Interna 
• DEJUR - Procuradoria-Geral 
• DEBEL - Delegacia Regional em Belém 
• DEFOR - Delegacia Regional em Fortaleza 
• DEREC - Delegacia Regional em Recife 
• DESAL - Delegacia Regional em Salvador 
• DEBHO - Delegacia Regional em Belo Horizonte 
• DERJA - Delegacia Regional no Rio de Janeiro 
• DESP A - Delegacia Regional em São Paulo 
• DECUR - Delegacia Regional em Curitiba 
• DEP AL - Delegacia Regional em Porto Alegre 

DIRETORIAS: 
(1) Assuntos de Política Monetária 

• DEBAN - Departamento de Operações Bancárias 
• DEMAB - Departamento de Operações do Mercado Aberto 

(2) Assuntos de Fiscalização 
DEFIS - Departamento de Fiscalização 
DEP AD - Departamento de Controle de Processos Administrativos e de Regimes 
Especiais 

(3) Assuntos Internacionais 
• DECAM - Departamento de Câmbio 
• DERIN - Departamento da Dívida Externa e de Relações Internacionais 
• DEPIN - Departamento de Operações das Reservas Internacionais 
• FIRCE - Departamento de Capitais Estrangeiros 

(4) Assuntos de Administração 
• DEAFI - Departamento de Administração Financeira 
• DEINF - Departamento de Informática 
• DEMAP - Departamento de Administração de Recursos Materiais 
• DEPES - Departamento de Gestão de Recursos Humanos 
• DEPLA - Departamento de Planejamento e Organização 
• MECIR - Departamento do Meio Circulante 

(5) Assuntos de Reestruturação do Sistema Financeiro Estadual e das Dívidas dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
• DEDIP - Departamento da Dívida Pública 
(6) Assuntos de Normas e Organização do Sistema Financeiro 

• DECAD - Departamento de Cadastro e Informações 
• DENOR - Departamento de Normas do Sistema Financeiro 
• DEORF - Departamento de Organização do Sistema Financeiro 

(7) Assuntos de Política Econômica 
• DEPEC - Departamento Econômico. 
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