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RESUMO 

 
 
 
As dinâmicas que envolvem as organizações são relacionadas à perpetuação e ao crescimento 
delas. Esse crescimento pode ser pautado num processo orgânico ou, o que é mais freqüente no 
mundo contemporâneo, através de fusões e aquisições. Um dos tipos de aquisição envolve um 
agente público: o estado. A esse processo dá-se o nome de privatização. Este trabalho utilizou 
como foco o processo de privatização vivido por uma grande empresa do setor financeiro 
nacional não pelo seu lado financeiro, nem mercadológico.  O trabalho analisou o processo de 
privatização do Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa - sob o aspecto de sua cultura 
organizacional. Foram analisados os seguintes constructos da cultura organizacional: 
socialização de novos membros, políticas de recursos humanos, processo de comunicação, 
organização do processo de trabalho, histórico da empresa, valores e sentimentos. 
Primeiramente foi realizado um levantamento bibliográfico a fim de contextualizar os 
processos de fusões e aquisições, nos quais a privatização se enquadra. Foi realizado um 
levantamento relativo aos aspectos ligados à globalização, à cultura organizacional, à relação 
cultura e privatização e aos aspectos ligados à cultura brasileira. A análise foi realizada em 
dois momentos, para permitir a avaliação dos impactos provocados pelo processo de 
privatização na cultura da empresa: antes e depois da privatização. A particularidade deste 
trabalho está no fato de que as informações relativas ao processo foram obtidas junto a ex 
colaboradores do Banespa. Foram selecionados antigos funcionários que viveram ambos os 
momentos. As informações para análise saíram de entrevistas roteirizadas para a identificação 
dos elementos culturais a serem investigados. Entre os dois momentos foi descrito e analisado 
também o processo da privatização pela ótica dos antigos colaboradores. A pesquisa 
identificou a figura do “banespiano” como um importante elemento cultural, que também foi 
analisado nos dois momentos apresentados. Com a análise das entrevistas, o autor procurou 
identificar as conseqüências para a cultura organizacional do Banespa do processo de 
privatização ocorrido no final do ano 2000.  
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ABSTRACT 
 
 
 

The dynamics that  embrace organizations are related to their perpetuation and growth. This 
growth can be rulled  in a organic process, otherwise, with major frequence in a contemporary 
world, by fusions and acquisitions. One type of acquisiton includes a public agent: the State. 
This process is knowing by privatization. The approach of this study is the privatization 
process of a large national company of the brazilian financial market, neither analysing the 
financial aspects, nor the market, but this work analyses the privatization process of Banco do 
Estado de São Paulo S.A. – Banespa -  focusing its organizational culture, by the analysis of 
the following constructs of organizational culture: socialization of new members, human 
resources policies, comunication process, organization of working process, historical aspects 
of company, values and feelings. The first step was a bibliographical research aiming 
contextualize the fusions and acquisitions processess, which privatization takes part. The 
research involves either globalization aspects, organizational culture, relations between 
culture and privatization and inner aspects of brazilian culture. The analysis process 
demanding two moments required to allow to evaluate the impacts the privatization process 
takes place in the organization culture: before and after privatization. The particularity of this 
study is on the informations that  alow the analysis: they were obtained with Banespa ex-
employees, it means, old employees that worked in two moments in the organization: before 
and after privatization. To identify de cultural elements to be investigated in the study, the 
interviews were directive. The privatization process by the perception of the ex-employees 
was also analysed. The research with the old employees identifyed the “banespiano” figure, 
one of the most important cultural element, which also was analysed in both moments 
presented above. Join the bibliographical research, datas of company and the interviews, the 
author  looks for showing the consequences of the privatization process, happened in the end 
of 2000, to the organizational culture of Banespa. 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Organization culture, Privatization , Banespa 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

 
A grande dicotomia existente entre os países que lutaram nas grandes guerras 

mundiais e também esteve presente no longo período de guerra fria sendo liderada pelos 

Estados Unidos e União Soviética é a relacionada aos sistemas capitalista e socialista. Após o 

período de guerra fria vivido pelo mundo pós segunda guerra e de forma mais acentuada após 

a queda do muro de Berlim em 1989, o sistema capitalista pôde iniciar um grande avanço 

buscando expandir seus conceitos e práticas sobre os países socialistas. Uma das principais 

bandeiras do capitalismo é a atuação da figura do “mercado” sobre a economia, em oposição à 

figura centralizadora do “estado”, base das economias socialistas.  Os Estados Unidos da 

América passaram a utilizar  a aceitação dos princípios capitalistas como moeda de troca de 

suas ajudas financeiras, uma real necessidade dos países desde o pós-segunda guerra. Isso 

contribuiu para a expansão da ideologia fundamentada na importância da saída do estado, 

governo, das atividades e setores da economia com possibilidades de atuação da iniciativa 

privada. 

  

Essa iniciativa foi decisiva para a propagação do sistema capitalista entre os países, 

principalmente, do leste europeu e do continente asiático, até então regidos pelo papel 

centralizador e determinante dos órgãos governamentais em suas economias. Se o foco da 

ação norte-americana era de reduzir, até mesmo, eliminar a atuação e participação do estado 

nas economias, estava aí reconhecido e defendido o início dos processos de privatizações, que 

têm como elemento caracterizador a participação do estado como proprietário de uma 

empresa que pode ser transferida para iniciativa privada. 

  

Num documento produzido e denominado Consenso de Washington foram elencadas 

diversas orientações no sentido da redução do papel do estado nas economias.  Segundo 

Chomsky (2004) o Consenso de Washington estipulou basicamente, como regras centrais a 

liberalização do mercado e do sistema financeiro, a fixação dos preços pelo mercado, o fim da 

inflação ("estabilidade macroeconômica") e a privatização. Literalmente a figura da 

privatização aparece como uma prática estratégica.  
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Na pesquisa realizada neste trabalho há uma sintonia com outra diretriz do Consenso 

de Washington que foi a liberalização do sistema financeiro. Tem-se aqui o marco inicial dos 

processos de privatização, principalmente no continente europeu e asiático. Os setores 

estratégicos das economias como energia, comunicação e financeiro foram os escolhidos 

como alvo dos processos de desestatização. 

 

No Brasil houve privatizações importantes a partir da década de 1990, com a 

implantação do Programa Nacional de Desestatização nos setores de energia, siderurgia, 

comunicação e financeiro. O destaque no setor financeiro foi o processo pelo qual passou o 

Banespa no final do ano 2000, maior banco estadual do país, o que causou grandes 

repercussões. 

 

Cabe destacar que, mesmo muitos anos depois, o destino do Banco do Estado de São 

Paulo já tinha sido determinado pelas regras do Consenso de Washington, caracterizadas por 

Chomsky (2004) como neoliberais. O destino do banco paulista foi sacramentado a partir da 

vitória nas eleições majoritárias do partido que possuía em suas políticas centrais os conceitos 

neoliberais de participação mínima do estado na economia. Diversos autores e pesquisadores 

realizaram grandes críticas e advertências sobre os efeitos da prática neoliberal no país. 

Dentre eles Antunes (2005) caracterizou o presidente eleito como “o príncipe do servilismo 

ao grande capital, mescla pomposa da pequenez fujimorista com uma pitada jocosa de 

nobreza, inspirada no neoliberalismo inglês” , fazendo clara menção ao fato do presidente ser 

um defensor das ações e políticas neoliberais. 

 

O Banespa foi uma empresa do setor financeiro fundada para promover o 

desenvolvimento do estado mais próspero do país, o estado de São Paulo. Uma empresa 

fundada com essa vocação norteou tanto as ações no âmbito interno, nos processos e 

funcionários, principalmente, como no âmbito externo, em que foi associada a ele uma 

imagem alinhada com a vocação mencionada. Por ser uma empresa brasileira e para que não 

haja divergências nas análises propostas por este trabalho, será avaliada, também, a presença 

da cultura brasileira na construção das organizações.  

 

O Banespa cumpriu seu papel no desenvolvimento do Estado de São Paulo, 

especialmente por seus financiamentos ao setor agrícola, e com isso ratificou a imagem de um 

grande e poderoso banco. A imagem será um dos componentes analisados neste trabalho, por 
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ser um dos componentes da cultura organizacional.  Por ser uma empresa que esteve atuante 

no mercado por mais de 90 anos, certamente sua cultura foi desenvolvida sob diversos 

aspectos, inclusive contemplando o que foi definido por Schein (1997) em relação à forma de 

resolução dos problemas e sua transmissão ao longo do tempo. 

 

A cultura do Banespa assumiu proporções sólidas em diversos aspectos. Um deles foi 

a criação de uma categoria única entre os bancários: os “banespianos”. Assim eram 

denominados e auto denominados os colaboradores do Banespa. Identificar e compreender os 

impactos do processo de privatização sobre a cultura do Banespa, do ponto de vista dos 

“banespianos” que viveram o processo de privatização, é a proposta da pesquisa a ser 

desenvolvida. 

 

1.1 Motivação para o trabalho 

 

O interesse em pesquisar o tema está relacionado a diversos fatores. Um deles é o 

fato do de haver uma ligação pessoal do autor com a empresa objeto pelo fato de grande parte 

de sua carreira profissional ter sido desenvolvida na empresa.   

 

O Banespa foi uma empresa de grande porte e com uma importante participação no 

desenvolvimento do estado de São Paulo, sendo associado e identificado com setores 

significativos como agrícola, saúde, educação e segurança em 100% dos municípios do 

estado, sendo o único banco com essa penetração de mercado no estado paulista. A relevância 

dessa empresa é outro fator de motivação para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

Todos os trabalhos publicados que envolvem o processo de privatização das 

empresas, em especial o do Banespa, focaram os aspectos financeiros, mercadológicos e 

econômicos. Nenhum dos trabalhos focou os pontos relacionados às pessoas diretamente 

envolvidas nos processos de privatização, em especial as que desempenhavam atividades na 

empresa privatizada. Fato que dá a este trabalho um caráter de ineditismo e relevância. 

 

Os colaboradores de uma empresa privatizada sofrem diversas conseqüências. 

Organizar essas conseqüências, enquadrando-as no conceito de cultura organizacional será um 

desafio para o trabalho e, a partir daí, avaliar os efeitos do processo de privatização. O 

Banespa possui características que o tornam uma empresa de interesse de pesquisa uma vez 
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que o ingresso no banco só era possível através de concurso público e as pessoas ingressavam 

na empresa com o propósito de sair apenas por ocasião de sua aposentadoria. Essa expectativa 

era sempre satisfeita, exceto nos desligamentos enquadrados na legislação trabalhista, como 

por “justa causa” ou por interesse do próprio colaborador. É importante destacar que por parte 

da empresa o desligamento não ocorria, ratificando o caráter de estabilidade atribuída aos 

empregos no banco. 

 

Do ponto de vista científico a pesquisa promove a exploração de um campo com uma 

dimensão diferenciada, o da transformação da cultura organizacional sob a ótica dos 

colaboradores da empresa após um processo marcante e de ruptura na história da empresa. A 

pesquisa vem ao encontro dos campos de atuação da linha de pesquisa focada na gestão de 

pessoas e organizações desenvolvida no Programa de Pós Graduação em Administração da 

Universidade Metodista de São Paulo. 

 

Resumidamente, o interesse pessoal, a identificação com a empresa escolhida, o 

interesse científico, o caráter de ineditismo do trabalho pelo seu foco nos colaboradores e a 

relevância da organização a ser pesquisada são os fatores que motivaram este trabalho. 

 

1.2  Problema da Pesquisa 

 

O problema da pesquisa está em compreender o que, e se, o processo de privatização 

afetou a cultura organizacional do Banespa à luz das concepções teóricas de identificação de 

uma cultura organizacional. A pesquisa faz um comparativo da cultura organizacional do 

Banespa, antes e depois da privatização, sob a ótica dos colaboradores que viveram em ambos 

os períodos. 
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1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Mapear e analisar os impactos do processo de privatização na cultura organizacional 

do Banespa, sob a ótica de seus colaboradores.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para atingir o objetivo geral deste trabalho estabeleceu-se concretizar os seguintes 

objetivos específicos: 

1. Identificar junto aos colaboradores do Banespa, os componentes da cultura 

organizacional da empresa, associados à socialização de novos membros, processos de 

comunicação, valores, sentimentos, políticas de recursos humanos e o histórico da 

organização. 

2. Identificar os impactos, também sob a ótica dos colaboradores, do processo de 

privatização, nos componentes da cultura organizacional do Banespa, relacionados no 

primeiro objetivo específico. 

 

 

1.4 Justificativa 

 

A justificativa desta pesquisa reside no interesse de compreender como um    processo  

impactante na história de uma organização, como foi o da privatização, afeta a cultura 

organizacional da empresa. A pesquisa tem como interesse identificar os impactos da 

privatização do Banespa porém do ponto de vista dos colaboradores que viveram o processo. 

 

Os processos de privatização, fusão e aquisição entre organizações, provocam 

alterações substanciais nos stakeholdres envolvidos no processo, destacando os colaboradores 

das empresas envolvidas, os acionistas e clientes. Cabe destacar que os processos de 

privatização, fusão e aquisição, sob a ótica organizacional, podem ser tratados da mesma 
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maneira. O que dá um caráter diferenciado ao processo de privatização é a presença e 

participação da figura do estado como um dos proprietários da empresa. Este fato altera os 

procedimentos jurídicos e legais para que ocorra o processo, mas suas conseqüências são 

análogas às dos processos de fusão e aquisição. São processos que envolvem decisões 

organizacionais que são motivadas por diversos fatores estratégicos e negociais, como 

participação de mercado, expansão geográfica, desenvolvimento de competências, obtenção 

de recursos, capacidade de aquisição, ajuste à competição, preço e, também, arrogância 

executiva (TANURE; EVANS; PUCIK, 2007). 

 

Os colaboradores são os mais afetados uma vez que todos, de certa maneira, estão 

habituados e têm enraizada a cultura da empresa em que trabalham. Muitas vezes, 

dependendo da organização, e é o que acontecia no Banespa, os colaboradores têm um 

sentimento de orgulho em relação à empresa. Esse sentimento é ainda mais acentuado 

dependendo do tempo em que o colaborador trabalha na organização. Este é um fato 

particularmente importante no caso do Banespa que, ratificando, por ser uma empresa 

estadual, cujo acesso era via concurso público, as pessoas ingressavam na empresa pensando 

em se aposentar nela.  

 

A cultura organizacional é influenciada por diversos fatores, sendo alimentada pela 

forma com que as pessoas interagem, observando seus comportamentos, sua linguagem e os 

rituais que são feitos. Há também a influência das normas existentes, dos grupos de trabalho, 

dos valores públicos da organização, da estrutura hierárquica, da comunicação interna, da 

filosofia formal da empresa, de suas políticas e ideologias, das questões relacionadas ao clima 

de trabalho, inclusive o layout e a forma com que a empresa é organizada, das competências 

que as pessoas devem ter, dos paradigmas e dos modelos mentais existentes e as formas com 

que as pessoas se enxergam na organização. (SCHEIN, 1997). 

 

No caso dos funcionários do Banespa, que se autodenominavam “banespianos”, a 

questão da identidade está totalmente vinculada à empresa e ao emprego. Com a privatização 

ocorrida no final de 2000, há um abalo nos fatores que compõem a cultura do banco. 

 

Como o trabalho é inerente ao ser humano (ENRIQUEZ, 1997), o fato de uma pessoa 

traçar seu futuro atrelado à uma organização faz com que essa relação seja ainda mais forte, 

criando condições para solidificar o processo cultural da empresa. O processo de privatização 
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pode, portanto, ter gerado impactos nos diversos aspectos da cultura organizacional do 

Banespa.  

 

Os estudos normalmente feitos sobre os processos de privatização analisam aspectos 

mercadológicos e econômico-financeiros, sem se preocuparem com o efeito sobre a cultura 

organizacional, ainda mais sob a ótica de quem vivenciou todo o processo.  

 

Portanto esta pesquisa tem o objetivo de mapear e analisar justamente os efeitos do 

processo de privatização na cultura organizacional, utilizando a ótica daqueles que são um dos 

stakeholders da cultura organizacional: os colaboradores. 

 

 

1.5 Contribuições do Estudo 

 

Este trabalho obteve informações e gerou análises de dados que permitem: 

 

- contribuir com a história das privatizações das empresas de setores estratégicos no           

Brasil; 

- sinalizar os efeitos de um processo de privatização na cultura organizacional de uma 

empresa privatizada permitindo a realização de uma avaliação prévia das ações a 

serem tomadas no processo; 

 - oferecer subsídios para que sejam pensados cuidadosamente os processos de 

privatização em relação aos seus aspectos culturais e, 

- apresentar a ótica dos colaboradores de empresas incorporadas em relação aos 

impactos relativos à cultura organizacional de uma a qual foi privatizada. 

 

 

1.6 Delimitação do Estudo 

 

Este trabalho se propõe a estudar apenas o Banco do Estado de São Paulo S.A.- 

Banespa, sem estender as análises às empresas que fizeram parte do conglomerado: Caixa 

Beneficente do Banco do Estado de São Paulo – CABESP, Banespa Cartões de Crédito, 
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Banespa Corretora de Títulos, Banespa Arrendamento Mercantil – BANESLEASING, 

Banespa Seguros – BANESEG. 

 

O estudo foi realizado com ex colaboradores do Banespa que foram convidados a 

participar da pesquisa. Tratam-se de colaboradores que representam os possíveis níveis 

hierárquicos da empresa, permitindo uma visão ampla de todos os níveis e que se aposentaram 

ou saíram da empresa após a privatização, ou seja, que tenham vivenciado a cultura do banco 

por pelo menos 10 anos, a contar do ano do último concurso para ingresso na empresa em 

1989, e que saíram da empresa após a privatização.  

 

Os colaboradores que participaram da pesquisa também trabalharam em diferentes 

áreas da organização, assim como em diferentes regiões geográficas. Eles representam a área 

administrativa e comercial, da capital e do interior do estado. A pesquisa foi realizada com 

oito pessoas, que foram convidadas e concordaram em participar da pesquisa mediante a 

anuência dada por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –

TCLE (Anexo 2). 

 

A delimitação do estudo em oito entrevistados se dá em função do caráter 

exploratório da pesquisa. Com o número de entrevistados é possível construir as categorias de 

análise no sentido de obter os elementos necessários para a concretização dos objetivos do 

trabalho. 

 

Por ser uma pesquisa focada num tema que envolve a percepção de seus atores no 

processo e tem como objetivos analisar a cultura organizacional do banco em momentos 

distintos, ou seja, antes e depois da privatização, a realização de entrevistas e a análise do 

conteúdo dessas entrevistas permitem avaliar os impactos que o processo de privatização do 

Banespa provocou em sua cultura. 

 

O tema cultura organizacional abrange diversos aspectos uma vez que há, como é 

apresentado no capítulo sobre a fundamentação teórica, diversas definições que elencam 

diferentes aspectos a serem detectados e investigados em relação à cultura das empresas. O 

presente trabalho faz sua investigação com foco nos seguintes aspectos da cultura: imagem, 
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comunicação, valores, símbolos, ritos e sentimentos. Os demais tópicos relacionados à cultura 

da empresa foram detectados pela e analisados como elementos complementares. 

 

 

1.7 Comitê de Ética em Pesquisa 

 

Por ser uma pesquisa substanciada em informações e dados primários obtidos junto a 

humanos, tornou-se necessária a submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP.  Sob o protocolo número 

227916 o projeto foi aprovado em 16.02.2009, sendo, conforme parecer do CEP, “constatado 

que nada consta no projeto que fira os princípios e normas da ética em pesquisa”. (Anexo 4) 

 

 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 Globalização 

 

Este trabalho é estruturado sobre temas relativos à cultura organizacional numa 

empresa que passou por um processo de privatização. O contexto em que a privatização do 

Banespa ocorre obriga o trabalho a desenvolver uma fundamentação relacionada à 

globalização, ratificada pelo fato do banco ter sido adquirido por uma empresa multinacional. 

 

O fenômeno da globalização é algo que atualmente atinge a todos os países e 

pessoas. Pode-se afirmar isso em razão de haver em, praticamente, todos os produtos de 

consumo, algum tipo de ação da globalização. Não sendo produtos genuinamente importados, 

o que se vê é que os produtos são hoje confeccionados em partes. A novidade está no fato de 

que cada parte do produto é feita em países diferentes e depois finalizado num outro e 

comercializado num terceiro. Para os financistas, esse processo pode ser explicado pelos 

benefícios econômicos oferecidos pelos locais de produção de cada etapa. Hoje, um simples 

tênis de uma marca norte americana, por exemplo, tem sua produção distribuída por diversos 

países asiáticos e comercializados em outros lugares do planeta. Outro exemplo vem da 

indústria de informática que, por exemplo, para a montagem de computador pessoal, utiliza 

peças confeccionadas em diferentes locais do mundo. 
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Em Wanderley (2000:62 apud MARRAS,2004) pode-se encontrar uma definição de 

globalização que contribui para o entendimento do tema, em que o autor afirma que o 

conceito da globalização “é compreendido como um processo crescente de mudanças que 

mundializa os mercados, as finanças, a informação, a comunicação, os valores culturais, 

criando um sistema de vasos comunicantes entre os países e continentes”. 

 

Ainda em Marras (2004) vê-se a tendência crescente do capitalismo em se 

internacionalizar, criando condições para que as empresas se instalem em localidades 

diferentes, sem respeitar as características do local em que irá se instalar. 

 

Cabe destacar que segundo Dupas (2001) o fenômeno da globalização e 

internacionalização das economias não é novo e foi impulsionado pela tecnologia da 

informação que permitiu que o mercado financeiro mundial passasse a trabalhar on line com 

os demais mercados da economia. Esse mecanismo permitiu uma maior mobilidade do capital 

ao redor do mundo, tanto o capital produtivo quanto o especulativo. Dupas (2001) também 

ressalta que o número crescente de fusões e aquisições é estimulado pela competitividade e 

busca de mercados globais. A privatização do Banespa se enquadra no cenário descrito acima 

pelo fato de ser comprado por uma instituição que busca o crescimento em diversos países e 

também promove a concentração do setor financeiro, outra característica do capitalismo 

global. 

 

Pela definição do fenômeno da globalização ficam abertas as conseqüências da 

integração entre os países que, aparentemente, é extremamente positiva pois permite a troca 

de experiências, conhecimentos e valores culturais.  Por outro lado há a possibilidade de haver 

conseqüências negativas do fenômeno da globalização. Quando as empresas passam a 

expandir seus domínios, ou seja, instalando em outras localidades todo o processo produtivo 

ou parte dele, focadas apenas nos aspectos financeiros, ocorre, como na grande maioria das 

vezes, a sobreposição de uma cultura sobre a outra, fundamentada apenas na obtenção do 

lucro. A própria presença da empresa fora de seu local de origem já é um indicativo dessa 

possibilidade, pois mostra que naquele local há o caminho para a geração de dividendos 

superiores, obtidos com a exploração de mão de obra mais barata. 
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O que fica claro é que, no contexto da globalização, o fluxo entre os países gera 

conseqüências sérias nos valores, tanto nos locais onde os intercâmbios ocorrem, quanto nas 

pessoas envolvidas no processo. Santos (2000) ratifica que o processo de globalização 

fundamentado nos aspectos financeiros, principalmente seguindo os interesses dos bancos, 

gera grandes perversidades, criando a mais valia global. A questão central está no fato de que 

o processo de globalização afeta sim a vida das pessoas podendo, inclusive, levar ao que 

Santos (2000) denominou de desterritorialização, ou seja, as pessoas acabam perdendo seu 

território de referência e suas ligações com ele. 

 

Pomer (1998) deixa claro que a interferência do fenômeno da globalização não se 

limita às questões financeiras , pois ela vem acompanhada dos fenômenos sociais que 

normalmente não são apresentados ou difundidos. Pomer (1998) afirma de maneira clara, indo 

ao encontro do que disse Santos (2000), que “o mundo tem novos donos, as fronteiras 

nacionais não são consideradas para os fluxos do capital e os poderes do mercado avassalam 

os estados”. O autor avalia outras conseqüências sociais da globalização que não são objetos 

de estudo deste trabalho. Os estados devem assumir um papel diferente com a globalização, 

passando a ter que lidar com a crescente exclusão social que o modelo econômico global 

provoca. 

 

A internacionalização de agentes privados e a privatização de serviços públicos gera 

ao mesmo tempo eficiência econômica e redução do emprego formal, levando os governos a 

desenvolver ações de “proteção social” (Dupas, 2001). 

 

A privatização do Banespa tem sua importância justificada uma vez que teve seu 

processo totalmente inserido e relacionado com o contexto da globalização acima descrito. 

Além de estar num setor estratégico, alvo dos processos de privatização mencionados na 

introdução do trabalho, o setor financeiro, o banco foi comprado por uma empresa 

multinacional com claros objetivos de expansão mercadológica focada exclusivamente na 

obtenção de lucros.  

 

Outras privatizações no setor bancário brasileiro ocorreram, mas tiveram uma 

característica significativamente diferente: as empresas privatizadas foram adquiridas por 

empresas nacionais. Esse fato é relevante uma vez que as influências e interferências culturais 

existentes entre as organizações envolvidas ficam no âmbito interno dessas organizações. O 
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fenômeno da globalização atua de forma indireta nessas organizações pelo fato de não poder 

se abstrair da realidade vivida pelo mundo, mas ele não foi o gerador do processo de 

privatização.  

 

Em relação à privatização do Banespa ocorreu um fator diferenciador. O Banespa foi 

o único banco privatizado no Brasil adquirido por uma empresa estrangeira, num leilão em 

que a oferta do comprador superou significativamente os valores oferecidos pelos bancos 

nacionais, mostrando, do ponto de vista do autor, que houve uma subestimação dos efeitos e 

interesses da globalização. O valor do lance do vencedor foi na casa dos sete bilhões e meio 

de reais, contra a oferta média de um bilhão dos bancos nacionais. O interesse do banco 

multinacional pelo Banespa foi justificado pelo fato do banco ser o maior banco estatal e, 

consequentemente iria, como foi, ser um grande canal para viabilizar a expansão 

mercadológica desejada. O fenômeno da globalização foi o fator decisivo na privatização do 

Banespa. 

  

A relevância da pesquisa sobre a privatização do Banespa é ratificada também por ter 

ocorrido no contexto da globalização, pela participação de um elemento, ou melhor, de um 

representante claro dos princípios da ação e expansão do capitalismo além das fronteiras 

geográficas em busca de resultados financeiros e econômicos. 

 

Se a globalização, como visto nos parágrafos anteriores, provoca mesmo em função 

do seu foco primário ser econômico, alterações culturais nos locais onde se instala, pode-se 

esperar o mesmo efeito desse mecanismo no âmbito organizacional. Ou seja, há a 

possibilidade de haver alterações significativas nos elementos culturais das empresas 

participantes de um processo que envolva agentes nessas condições. 

 

No caso do Banespa, a globalização representada pelo agente adquirente da empresa, 

cria a possibilidade de impactos em sua cultura organizacional e é um dos fatos que 

motivaram a pesquisa deste trabalho. Evidentemente que também podemos ter impactos na 

cultura da empresa que o adquiriu mas, concordando com Marras (2004) as empresas 

transnacionais acabam se instalando em locais onde têm total independência e sem 

responsabilidades em relação às características locais. Dessa forma há probabilidade de que a 

cultura do adquirente, no processo avaliado por este trabalho, dificilmente tenha sido afetada. 

A cultura dominadora e coerente aos princípios da globalização prevalece. 
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Numa abrangência mais recente o tema Globalização, em função dos grandes 

conflitos que a entrada de países, através de suas organizações, gera nas comunidades 

receptoras das mesmas, sofre outras leituras que acabam, segundo Parker e Clegg (2006), 

incluindo nos estudos sobre negócios internacionais, questões relacionadas à antropologia, 

sociologia e ciência política. Com isso, os processos de internacionalização dos negócios, 

como ocorreu em relação à privatização do Banespa, passam a ter uma dimensão mais 

abrangente e capaz de mapear os possíveis atritos e conseqüência aos envolvidos. 

 

 

 

2.2 Cultura Organizacional 

 

A expressão “cultura organizacional” traz em seu conteúdo diversas interpretações e 

definições que relacionam variáveis da vida útil das organizações e dos agentes que as 

compõem. 

 

Por exemplo,  Cuche (2002) deixa claro que a expressão “cultura de empresa” é 

originária do mundo da empresa e não das ciências sociais. O autor situa que a origem da 

expressão se deu na década de 1970 onde, por forças mercadológicas, a indústria 

automobilística norte americana, procurou agregar seus funcionários contra a ameaça da 

indústria japonesa. Na França, segundo o autor, o processo sobre o tema se deu durante uma 

crise econômica. Nesse momento procurava-se agregar os colaboradores num movimento 

único em direção aos objetivos das empresas. 

 

Também, segundo Cuche (2002) o conceito de cultura da empresa ganhou força 

pelas conseqüências dos processos de fusões e concentrações no momento anterior à crise dos 

anos 80. O choque de mentalidades e os problemas de relacionamento entre os colaboradores 

levaram as organizações a refletirem sobre o modo de funcionamento das mesmas. O autor 

descreve que a imagem que os colaboradores tinham das empresas era afetada, e os dirigentes 

recorreriam a discursos com característica humanista para ganhar o comprometimento das 

pessoas. 

 



14 
 

A visão acima mostra um dos momentos e contextos em que a expressão cultura 

organizacional se apresenta aos estudos das ciências socias e posteriormente às ciências 

sociais aplicadas, como a administração. 

 

Schein (1997), um dos mais respeitados estudiosos do tema cultura organizacional, 

define cultura organizacional mostrando o relacionamento entre os indivíduos no sentido de 

gerar um modo característico de realizar as coisas a partir da solução de problemas. A partir 

disso o autor elaborou a seguinte definição: 

 

um modelo das hipóteses básicas com que os grupos de 

indivíduos aprenderam a solucionar os problemas de adaptação externa 

e a integração interna, cujos resultados foram suficientemente positivos 

a ponto de serem validados e utilizados para transmitir aos novos 

membros do grupo a forma correta de perceber, pensar e sentir em 

relação àqueles problemas.(SCHEIN, 1997:12) 

 

Fleury (1996) resgata, antes de definir cultura organizacional, os aspectos 

antropológicos que estimularam os pesquisadores a buscarem as explicações sobre os 

elementos simbólicos existentes nas organizações. “na dimensão da antropologia, a dimensão 

simbólica é concebida como capaz de integrar todos os aspectos da prática social”.  Também 

entre os sociólogos, segundo a autora, há a corrente do interacionismo simbólico em que se 

procura entender como se dá a elaboração do universo simbólico onde são integrados um 

conjunto de significados, dando consistência e legitimidade, viabilizando, inclusive, a 

comunicação entre os integrantes. A autora define cultura organizacional conforme abaixo: 

 

um conjunto de valores e pressupostos básicos expressos em elementos 

simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, 

construir a identidade organizacional, tanto agem como elemento de 

comunicação e consenso, como ocultam e instrumentalizam as relações de 

dominação (FLEURY, 1996: 22) 

 

Cada um dos autores, Cuche (2002), Shein (1997) e Fleury (1996) apresentam 

aspectos importantes associados à cultura organizacional e que serão explorados pela pesquisa 



15 
 

proposta neste trabalho como, por exemplo, na estruturação das categorias a serem elaboradas 

através da análise do discurso dos entrevistados no trabalho. 

 

As questões associadas ao simbolismo estão diretamente ligadas à organização, pois 

segundo Chanlat (2007), a organização “enquanto espaço particular da experiência humana, é 

um lugar propício à emergência do simbólico”. Ainda segundo Chanlat (2007) o simbólico é 

marcado pela tensão característica das sociedades industrializadas, entre os conceitos 

econômicos que reduzem os significados atribuídos ao trabalho e a existência humana, que tem 

como característica marcante a procura ininterrupta do simbólico. 

 

Na proposta deste trabalho, a pesquisa realizada  busca os elementos simbólicos 

transmitidos aos colaboradores do Banespa ao longo de sua vida profissional na organização, 

sem a pretensão de analisar as questões relacionadas à psicanálise, ou aos comportamentos e 

sentimentos do indivíduo. É possível, por exemplo, identificar os símbolos que construíram a 

imagem do Banespa e que é outro tópico sobre cultura organizacional a ser descrito ao longo 

do capítulo. 

 

O universo simbólico das organizações está associado às concepções, normas e 

valores. Mas para que estes três elementos sejam incorporados à cultura da organização, eles 

devem ser afirmados e comunicados de forma tangível (Fleury, 1996). Esse processo de 

afirmação e comunicação é que constituem os ritos, rituais e estórias. Na pesquisa proposta 

neste trabalho, esses elementos constam do roteiro de entrevista por meio de perguntas que os 

abordam da maneira sugerida pela autora (Anexo1). 

 

Os ritos são elementos importantes no estudo de identificação da cultura e da imagem 

da organização. Beyer e Harrison apud Fleury (1996) identificaram seis tipos de ritos, que 

segundo os autores da pesquisa “são fáceis de identificar, porém difíceis de serem 

interpretados”. São eles: 

 

- ritos de passagem – admissão e treinamento de um novo funcionário; 

 

- ritos de degradação – processo de demissão, por exemplo; 
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- ritos de confirmação – por exemplo reuniões para ratificar a postura e união da 

empresa; 

 

- ritos de reprodução – atividades de desenvolvimento organizacional; 

 

- ritos para redução de conflito – por exemplo, processos de negociação coletiva e 

 

- ritos de integração – festas na organização. 

 

Os ritos acima permitem a construção de diversos elementos que compõem a imagem 

da organização. Ou seja, diante de diversos comportamentos e símbolos, as organizações 

passam a ter imagens relacionadas a elas. Morgan (1996) mostra que as imagens são 

associadas às leituras que são feitas sobre as organizações.  Em função dessas leituras, que 

envolvem situações diferentes e conjunturas específicas,  as empresas passam a se caracterizar 

como algo específico associado a elas. 

 

Morgan (1996) diz que compreender uma organização é uma tarefa muito difícil pelo 

fato das organizações serem complexas. Foi partindo dessa premissa que o autor desenvolveu 

um mecanismo de análise das organizações baseados em metáforas. As metáforas ou imagens 

das organizações auxiliam a descrever como as organizações são. 

 

Para Morgan (1996) a compreensão das organizações se dá pelo processo de se 

entender como a organização foi construída. O autor mostra que um conjunto de imagens, 

geralmente pequeno, é responsável pela caracterização da organização. Em sua teoria, Morgan 

(1996) mostra que a utilização de imagens, tanto as que caracterizam a organização, quanto as 

alternativas, são capazes de auxiliar os processos de diagnóstico de problemas organizacionais, 

como também as ações ligadas à administração e planejamento. O recurso utilizado para 

associar a organização às imagens é caracterizado pela figura da metáfora. O recurso da 

metáfora permite que as empresas sejam compreendidas de forma específica. 

 

Motta (1991) ratifica a importância das imagens no âmbito das organizações através 

de um posicionamento que diz: “São imagens que permitem a coerência das condutas 

coletivas, levando, de forma secundária, os indivíduos a se comportarem de maneira uniforme 

e previsível e livre das interrogações próprias e dos demais” (Motta,1991)  
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Morgan (1996) define as metáforas com as quais as organizações são associadas, 

especificando as características de cada uma delas: 

 

- organizações como máquinas – associada ao estilo burocrático de administrar. A 

organização é dividida em partes que se integram, com o papel de cada uma bem definido. A 

unidade de análise da pesquisa é uma organização que era totalmente departamentalizada e 

cada departamento ou área, tinha suas funções especificadas e de forma clara, onde todos 

sabiam o que estavam fazendo e como seu trabalho afetava o ritmo e os resultados da empresa. 

A pesquisa poderá comprovar a associação do Banespa a essa metáfora. 

 

- organizações como organismos – nessa metáfora há a associação da empresa às 

necessidades determinadas pelo ambiente em que está ligada; 

 

- organização como cérebros – nessa metáfora o foco é o processamento de 

informações, aprendizagem e inteligência. 

 

- organizações como cultura – nessa metáfora, em função do conjunto de idéias, 

valores, normas, rituais e crenças, a organização é vista como uma realidade socialmente 

construída.  

 

- organizações vistas como sistema político – nessa metáfora as organizações são 

vistas como sistemas de governo onde há diferentes regras que determinam a vida política da 

organização; 

 

- organizações como “prisões psíquicas” – é a metáfora mais abstrata. As pessoas 

caem nas armadilhas dos seus próprios pensamentos, idéias e crenças originadas em seu 

inconsciente. 

 

- organização como fluxo e transformação – analisa como as organizações atuam 

como autoprodutores que se criam em suas próprias imagens. 

 

- organização como forma de dominação - tem como foco os instrumentos 

exploradores da organização em que certas pessoas impõem seus desejos sobre as outras. 
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Além das metáforas, o entendimento do conceito de cultura organizacional incorpora 

alguns níveis que são associados às imagens propostas pelo modelo de Morgan (1996), que 

contribuem no processo de composição da cultura organizacional. Schein (1997) em sua 

contextualização sobre cultura organizacional mostra que a mesma se apresenta nos seguintes 

níveis: 

 

- níveis dos artefatos visíveis - onde são enquadradas as questões físicas da 

organização tais como a arquitetura, a forma como que as pessoas se vestem, os tipos de 

documentos entre outros. 

 

- nível dos valores que direcionam o comportamento das pessoas - difícil de ser 

observado, devendo ser obtido em entrevistas com membros-chave da organização ou análise 

de documentos formais. 

 

- nível dos pressupostos inconscientes - são os pressupostos que determinam como 

os membros de um grupo percebem, pensam e sentem.  

 

São vários os elementos da cultura organizacional vistos acima e os diversos autores e 

abordagens fazem com que se tenha uma dimensão ampla do processo. A dificuldade está em 

se encontrar uma maneira de se instrumentalizar a cultura de uma organização de tal forma que 

se possa identificá-la.  

 

Nesse sentido, Fleury (1996) desenvolveu uma proposta metodológica no sentido de 

identificar a cultura de uma organização. A autora estrutura as ações procurando entender 

alguns processos que compõem a vida das organizações. As análises que direcionaram a 

pesquisa, englobam os seguintes aspectos: 

 

- o histórico das organizações - analisa o contexto em que a empresa foi criada e 

com quais objetivos. Pode-se entender o espírito empreendedor existente, além de entender os 

momentos críticos pelos quais passou a organização.  

 

- processo de socialização de novos membros - investiga a forma com que novos 

colaboradores são incorporados na empresa. Geralmente ocorrem através de programas de 



19 
 

treinamentos e integração.  Morgan (1996) caracteriza o processo de socialização das pessoas 

como a maneira pela qual as empresas socializam seus colaboradores. O autor descreve que 

essa socialização é feita por meio de estratégias formais e informais; individuais e coletivas; 

seqüenciais e não seqüenciais; fixas e variáveis; de socialização por competição ou concurso, 

como no caso do Banespa, tanto para ingresso como para promoções e movimentações dentro 

da organização, e de socialização em série e isoladas. 

 

- políticas de recursos humanos – os padrões culturais podem ser explicitados pela 

relação da organização com seus colaboradores, identificadas nas políticas de recursos 

humanos. Não só no momento de seleção, contratação e treinamento, mas também nas 

políticas relacionadas à remuneração e carreira. 

 

- processo de comunicação – segundo Fleury (1996) o processo de comunicação é 

um dos elementos chave na “transmissão e cristalização do universo simbólico de uma 

organização”. É preciso identificar os meios formais, orais e escritos, e os informais, “radio 

peão”. Esse mapeamento permite desvendar as relações entre os diferentes níveis da 

organização. 

 

Com esse procedimento metodológico é possível trabalhar a construção da cultura 

organizacional de uma empresa. Cabe destacar que por essa metodologia, desenvolvida por 

Fleury (1996), pode-se incorporar os elementos apontados pelos demais autores e, da mesma 

maneira que os demais componentes da cultura, serão abordados pelas questões das 

entrevistas, conforme roteiro de entrevista . (Anexo 1) 

 

Os estudos organizacionais se concentram nas discussões dos elementos que formam 

a cultura e como eles podem ser utilizados, normalmente, para ratificar os objetivos da 

organização. (Freitas, 2000). A autora chama a atenção para o fato de que cada vez mais as 

empresas assumem uma importância maior na vida de seus colaboradores tendendo, inclusive, 

a monopolizar a vida social deles, aumentando e reforçando o vínculo que pode, segundo a 

autora, superar a relação do próprio trabalho.  

 

Nessa dimensão vários autores procuram estudar as organizações analisando o 

contexto organizacional, com suas tarefas, estruturas, estratégias e os fenômenos 
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inconscientes. (Motta, 2000). Muitas pesquisas, segundo o autor, são focadas nos estudos 

simbólicos (artesanato e artefatos). 

 

Cabe destacar que este trabalho tem como delimitador o estudo e análise da cultura 

organizacional do Banespa, em que a unidade de análise, conforme apresentado no capítulo de 

metodologia, é a organização. A unidade de coleta de dados são os indivíduos que 

participaram da empresa, mas a pesquisa trabalha as questões que mostram como  o processo 

de privatização afetou a cultura organizacional do Banespa, formada pelos diversos pontos 

apresentados nesta parte do capítulo, como os níveis culturais de Schein (1997) e os ritos de 

Beyer e Harrison (1986) apud Fleury (1996) e a metodologia para identificar a cultura da 

organização (Fleury, 1996). 

 

 

 

2.3 Privatização e Cultura 

 

O processo de privatização pressupõe a presença do estado, como um dos atores do 

processo que é caracterizado pela transferência do que é estatal para o domínio da iniciativa 

privada. A peculiaridade desse processo, está no envolvimento de um agente central, que 

diferencia o processo de privatização dos demais processos de integração entre empresas, 

como fusões, aquisições e parcerias. 

 

Nas privatizações, o estado decide vender a sua participação acionária em 

determinadas empresas de diferentes setores à iniciativa privada. Temos exemplos de 

privatizações ocorridas nos setores de energia, comunicação e financeiro.  

 

O processo de privatização é, para as empresas que recebem uma estatal após 

participarem do leilão público, uma alternativa de crescimento tanto financeiro quanto 

mercadológico. Esse crescimento é estratégico para essas organizações pois ele ocorre de 

forma rápida, podendo trazer resultados significativos em participação de mercado, vendas e 

outros indicadores de interesse das organizações que, nesse tipo de processo assume o papel de 

adquirente. Os processos de privatização, são alternativas de crescimento para as organizações. 
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Para a empresa compradora, decidir participar de um processo de privatização, 

certamente foi necessário incluir e alinhar a tomada de decisão com as estratégias definidas 

pela organização.          

 

Através desses processos, as organizações aumentam sua participação de mercado, 

sua atuação geográfica e outros objetivos definidos pelos planejamentos estratégicos de cada 

empresa. 

 

Numa privatização, as pessoas deveriam ser vistas como um fator relevante do 

processo, anterior aos produtos e questões financeiras/mercadológicas. Ambas as empresas 

deveriam estar preocupadas com os agentes que controlam determinadas atividades e 

processos, com os talentos de cada uma delas e com o conhecimento acumulado existente em 

cada empresa. 

 

Os processos de unificação de empresas, como a privatização, nem sempre são bem 

sucedidos como se pode pensar. 50% dos processos, por exemplo, não atingiram, em 2002, o 

objetivo estratégico esperado (TANURE; EVANS; PUCIK, 2007). São diversos os motivos 

que levam a um fracasso destes processos sendo um deles a falta de ajuste cultural entre as 

organizações envolvidas.  Esse fator faz com que as pessoas envolvidas sofram as 

conseqüências do choque cultural entre as empresas relacionado aos valores e práticas 

diferenciadas de cada uma das empresas.  

 

Em cada uma das organizações que passam tanto por privatização, fusão ou aquisição, 

há políticas específicas de comunicação, linguagem e comportamentos. Em cada uma delas os 

colaboradores enfrentam processos de desterritorialização e, conforme o porte da organização, 

têm um grau maior ou menor de docilização, ou seja, têm seu potencial contestador diminuído. 

(MOTTA,1991)  

 

Como visto no tópico sobre cultura organizacional, Fleury (1996) destaca que uma 

das questões a serem tratadas no processo de identificação das culturas organizacionais é 

analisar as políticas de recursos humanos que representam um papel relevante na construção da 

identidade da organização. Estas políticas envolvem questões de contratação, treinamento e 

desenvolvimento, remuneração, carreira, etc. Analisando as políticas relativas aos recursos 

humanos pode-se perceber como são tratados os dogmas e os ritos existentes. 
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Essa importância atribuída á área de recursos humanos, faz com que a participação do 

Rh nos processos de privatização deva ocorrer de forma direta desde o primeiro momento em 

que o negócio é identificado pelos responsáveis pela tomada de decisão. Porém, na prática 

ocorre exatamente o oposto fazendo com que em 80% dos casos de privatização a área de 

recursos humanos seja envolvida somente após a oficialização do negócio. Além disso para a 

maioria de executivos brasileiros, o processo de ajuste cultural se dá naturalmente, o que pode 

explicar o número de negócios fracassados (TANURE; EVANS; PUCIK, 2007). 

 

É claro que o papel do Rh nos processos de Privatizações pode ser potencializado em 

função da visão e das ações que essa área tem em relação a todo o contexto da operação. Sendo 

uma área estratégica ela poderá cuidar das ações que vão ao encontro dos objetivos traçados 

nos diversos aspectos, tanto os financeiros e mercadológicos como os relacionados às pessoas 

e à cultura das empresas. 

 

As origens dos processos de privatização foram reforçadas pelos aspectos dinâmicos 

das economias em que a busca de sua modernização, pelo processo de globalização descrito 

anteriormente no tópico específico, e em função disso, o investimento em áreas sociais 

passaram a exigir modificações de postura dos governos em relação ao seu papel na 

economia. Não se pode esquecer das variáveis relacionadas aos aspectos ideológicos 

associados ao pensamento neoliberal que ratificou o fato de que os estados deveriam deixar 

para a iniciativa privada a atuação nos diversos setores econômicos. 

 

O movimento de privatização não ocorreu de forma exclusiva no Brasil, uma vez que 

outros países como França, Inglaterra, Japão, Itália, México, Argentina e Venezuela 

realizaram programas importantes de privatização, reposicionando o estado e suas economias. 

 

Além das questões ideológicas, que desencadearam os processos de privatização 

pelos diversos países do mundo, pode-se destacar outras razões que levam as empresas a 

serem privatizadas (TOMEI e BRAUNSTEIN, 1994): 

 

- necessidade de ajuste financeiro do governo, buscando a redução do déficit público 
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- insatisfação com a ineficiência de algumas empresas estatais que operam em 

mercados competitivos 

 

- esgotamento das razões históricas que determinaram a criação da estatal 

 

- mudanças profundas nas estruturas de oferta e demanda de mercadorias de bens e 

serviços em nível nacional e internacional 

 

Cabe ratificar que os processos de privatização são análogos aos de fusão e aquisição, 

havendo diferenças apenas nas implicações fiscais e contábeis e das estratégias de relações 

com o mercado (TANURE; EVANS; PUCIK, 2007).  

 

Nos processos de privatização, como nos de fusão e aquisição de empresas, tem-se a 

ignorância por parte dos executivos em relação à manifestações culturais e as diferenças que 

há entre as organizações envolvidas (BARROS, 2001). Ainda segundo a autora, a dimensão 

cultural é colocada em segundo plano nesses processos, principalmente por não ser facilmente 

mensurada. Barros (2001) diz que “no Brasil, os movimentos de fusões e aquisições com 

atores estrangeiros estão cada vez mais comuns, fazendo com que a dimensão cross cultural, 

ou seja, a influência da cultura do país/região de origem das empresas seja um assunto 

relevante”. 

 

O fato que integra as questões relativas à cultura organizacional e o processo de 

privatização é o encontro de culturas no processo em que a empresa que compra a estatal tem 

uma cultura e a estatal comprada, também tem uma cultura própria. Em relação a essa questão 

pode-se esperar que no encontro das culturas haja um choque cultural. Esse choque é comum 

pelo fato das empresas terem histórias distintas e que, dentre outras coisas, tenham valores,  

ritos, imagens, sentimentos, comunicação e símbolos diferentes. As histórias diferentes de 

cada organização influenciam a forma de cada organização conduzir seus negócios 

(BARROS, 2001). 

 

Um ponto importante destacado por Barros (2001) é o fato das pessoas terem orgulho 

das culturas das empresas das quais fazem parte e aprendem a trabalhar de forma eficaz em 

seu ambiente cultural. Numa empresa como o Banespa em que os colaboradores ingressavam 

vislumbrando desenvolver suas carreiras até a aposentadoria, pode-se esperar um forte 
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sentimento de orgulho em ter trabalhado nessa empresa. Esse sentimento de orgulho não se dá 

apenas pelo fato do tempo em que o colaborador permaneceria na empresa, mas também pelo 

fato de estar numa empresa que teve um papel importante como indutor do crescimento do 

estado de São Paulo, participando ativamente do desenvolvimento do país. Além disso os 

valores compartilhados na organização foram importantes na construção desse orgulho. 

 

Sem o devido cuidado, ocorre o choque cultural entre as culturas das organizações 

envolvidas nos processos de privatização podendo provocar desgastes e atritos que podem 

comprometer a cultura das empresas. Barros (2001) sugere alguns estágios a serem 

observados em relação à cultura nos processos de privatização: 

 

- primeiro estágio: as empresas ainda não estão juntas, os desejos de aproximação 

são grandes e a gestão pode parecer mais fácil do que realmente é. O ponto central desse 

estágio é que as diferenças culturais não são notadas; 

 

- segundo estágio: é onde aparecem e são percebidas as diferenças. Elas são 

perceptíveis nos estilos diversos de liderança, ritos e símbolos típicos de cada cultura; 

 

- terceiro estágio: marcado pela ampliação das diferenças, onde cada ato de alguma 

pessoa é interpretado de forma a ampliar as diferenças. A presença da figura do “nós” e “eles” 

fica evidenciada. 

 

- quarto estágio: é onde está o maior risco de insucesso. É um estágio em que as 

diferenças culturais podem ser retrocedidas ao estágio real, eliminando-se os excessos.  

 

A atenção com o processo cultural, num momento de privatização, deve ser elevada 

pelo fato do mesmo poder provocar problemas inclusive de performance da nova organização. 

Quando, segundo Barros (2001), nos processos de fusões e aquisições, nos quais a 

privatização se enquadra, não há essa atenção, ou seja, as questões culturais não são tratadas 

com a devida importância, temos o surgimento de sentimentos de inferioridade que geram 

tensão e descontentamento entre as pessoas. Para os colaboradores que pertenciam à empresa 

privatizada, o medo de perder a cultura original cria nas pessoas o sentimento de perda e 

fracasso. A melhor maneira de controlar essa situação é agir de forma preventiva, devendo a 

empresa compradora, atuar de forma explícita e transparente. A postura dos compradores, em 
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relação á sua liderança não deve ter o foco nos aspecto “vencedor” ou de que a cultura de sua 

empresa é mais moderna ou melhor. Ao utilizar essa postura a situação se agrava pelo fato de 

haver o sentimento de inferioridade, natural nesse tipo de situação (BARROS, 2001). 

 

Em relação ao sentimento de fragilidade sentido pelas pessoas da empresa comprada, 

a autora reforça alguns aspectos importantes. Esse sentimento está presente em todas as 

esferas da organização, inclusive nos cargos de liderança e de tomada de decisões. Os 

“adquiridos” sempre sentem menos força para influenciar e controlar seu próprio destino. A 

sensação de vulnerabilidade aflora reações do tipo “nada vai acontecer” em contraposição à 

“tudo vai mudar”. Alguns profissionais não vão conseguir se adaptar à nova realidade e serão 

expelidos do processo de forma clara ou utilizarão subterfúgios como aposentadoria 

antecipada ou “ofertas irrecusáveis” de outra organização. (BARROS, 2001). 

 

O conceito de que a cultura é algo enraizado na organização, um código construído 

ao longo do tempo, que pode explicar o sentimento de inferioridade sentido pelos 

colaboradores, está presente na definição de Motta e Caldas (2007);  

 

antes de tudo cultura é linguagem, é código. Ela fornece um       

referencial que permite aos atores dar um sentido ao mundo em que 

vivem e às suas próprias ações. Designa, classifica, liga, coloca em 

ordem. Fornecem esquemas de interpretação que dão sentido à 

existência (MOTTA e CALDAS, 2007) 

 

Pode-se, ainda, verificar que o processo de integração cultural entre as organizações 

ocorre de acordo com três possibilidades (BARROS, 2003): 

 

- assimilação cultural: quando há uma cultura dominante. Nesse modo ocorre um 

alto grau de mudança na cultura da empresa adquirida; 

 

- mescla cultural: há uma convivência entre as culturas, ocorrendo um moderado 

grau de mudanças nas culturas tanto da empresa adquirida quanto na da adquirente; 

 

- pluralidade cultural: nesse nível não há influência significativa da cultura da 

empresa adquirente na cultura da empresa adquirida. 
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O mecanismo para amenizar o impacto do encontro de diferentes culturas é a 

preparação, por parte dos compradores, em relação à cultura e à forma de trabalhar da 

empresa a ser comprada. No caso das privatizações, em que o processo é regido por um leilão 

público, as empresas são obrigadas, de acordo com o plano Nacional de Desestatização 

lançado em 1994, a abrir um data room disponibilizando as informações aos interessados. Os 

interessados realizam, então, uma due diligence no sentido de avaliar a potencial transação.  

 

Porém o diagnóstico não pode ser feito de forma completa, incluindo entrevistas com 

funcionários em postos chave da organização a ser adquirida.  Esses procedimentos são 

públicos e os empregados da empresa a ser comprada acabam sabendo quem são os 

interessados na empresa em que trabalham. (BARROS, 2003). 

 

O processo de privatização, aparentemente um decisão exclusiva no âmbito negocial, 

afeta subtancialmente as culturas das empresas que participam dele. Essa influência pode ser 

tão significativa que pode provocar  vários efeitos, inclusive, de performance. 

 

Os componentes da cultura das empresas, principalmente as que participam de um 

processo de privatização na condição de comprada, são afetados segundo os autores 

pesquisados e motivam a realização desta pesquisa. 

 

 

2.3 Cultura Brasileira 

 

Pelo fato deste trabalho ser focado no processo de privatização do Banespa, uma 

empresa nacional, que foi adquirida por uma organização internacional, julga-se necessário 

complementar a abordagem teórica com os conceitos relativos à cultura do país em que o 

Banespa está associado. No processo foco deste trabalho há alguns conceitos associados que 

foram abordados nos tópicos anteriormente como globalização, cultura organizacional, 

privatização e cultura, e que são complementados pelo conceito de cultura brasileira. Esse 

conceito é importante uma vez que complementa o contexto em que a privatização do 

Banespa ocorreu podendo ter impactos na cultura da empresa e que serão mapeados com a 

realização da pesquisa. 
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Cultura Brasileira é um conceito complexo de se qualificar. Isso fica claro quando é 

analisada a dimensão do território brasileiro, assim como a composição de sua população que 

possui um alto grau de miscigenação. A riqueza e a variedade dos costumes regionais, 

associados à diversidade cultural que isso representa, dificulta e, acredita este autor, quase 

inviabiliza o enquadramento dos diversos parâmetros de avaliação cultural num único escopo 

que seja determinante e definitivo no sentido de definir o que é cultura brasileira. 

 

Diversos autores buscaram por meio de suas pesquisas, identificar traços culturais 

em países de tal forma que fosse possível as caracterizações de suas culturas. No âmbito 

organizacional um pesquisador que acabou ficando conhecido por suas inserções nesse campo 

foi Geert Hofstede.  

 

Hofstede (2003) desenvolveu uma abordagem que buscou uma definição de cultura. 

O autor mostrou que a cultura é formada através de uma figura que ele denominou de 

“programação mental”. Nessa figura o autor se refere aos conhecimentos e processos 

adquiridos pelos indivíduos e classifica duas modalidades de programações mentais: a 

individual e coletiva, deixando claro que seu estudo foi focado no interesse da programação 

mental coletiva. 

 

A programação mental coletiva apresentada por Hofstede (2003) é referente ao 

comportamento dos indivíduos que estão sob o mesmo ambiente e portanto sofrem, de 

maneira coletiva, suas interferências. Além disso o autor caracteriza como cultura essa 

programação mental coletiva, que segundo ele, é adquirida e não herdada. Ainda, o autor 

destaca o fato de que “a programação mental coletiva da mente é que distingue os membros 

de um grupo ou categoria de pessoas face a outro”(HOFSTEDE, 2003). 

 

Para Hofstede (2003) a cultura se manifesta através dos símbolos, heróis, ritos e 

valores. Dessa maneira, e por serem manifestações coletivas, o autor compõe a cultura como 

um fenômeno coletivo, capaz de ser identificado e caracterizado de forma coletiva. 

 

A partir desses conceitos Hofstede (2003) os associa às nações que, segundo autor, 

podem ser representadas e caracterizadas culturalmente. As culturas nacionais são divididas 

pelo autor em três categorias que descrevem os problemas pelos quais a humanidade passa e 

que norteiam sua pesquisa: 
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- relação com autoridade 

 

-concepção do “eu”, em particular a relação entre o indivíduo e a sociedade e o 

conceito de masculinidade e feminilidade 

 

- formas de gerir conflitos - A utilização dos problemas da humanidade foi 

justificada pelo fato da antropologia social ter desenvolvido a convicção de que todas as 

sociedades são confrontadas com os mesmos problemas fundamentais, mudando apenas as 

respostas. (HOFSTEDE, 2003). 

 

Com esses alicerces: utilização da programação mental coletiva como definição da 

cultura, que a cultura é aprendida e não herdada, e que as nações são um elemento possível de 

análise cultural pelo fato de ser instituído, Hofstede (2003) em sua pesquisa busca qualificar 

as diferentes culturas nacionais. Cabe destacar que a pesquisa do autor foi encomendada pela 

IBM, que buscava o entendimento das culturas dos países nos quais tinham filiais para 

estabelecer suas diretrizes.  

 

O estudo de Hofstede (2003) motivou alguns autores a buscar elementos e 

características do Brasil, no sentido de se identificar um escopo de cultura brasileira. Os 

estudos também foram realizados para buscar a existência da influência cultural no estilo de 

gestão dos profissionais brasileiros. Freitas (2007) mostra que a cultura nacional tem grande 

influência sobre a cultura organizacional, ainda mais se forem analisados os modelos e 

práticas gerenciais concebidos em outros países e aplicados nas empresas brasileiras. Há, 

segundo o autor, práticas com valores e pressupostos tão diferentes que chegam a ser 

conflitantes com os do Brasil.  

 

Freitas (2007) mostra que as empresas cada vez mais reconhecem que para ter um 

incremento de performance não basta apenas ajustes em suas estruturas, mas é fundamental 

provocar mudanças no comportamento e atitudes de seus indivíduos. Se há relação entre 

performance e cultura da organização e se a cultura organizacional carrega muito das 

características da cultura brasileira, pode-se entender que a compreensão dos elementos da 

cultura do país é decisivo no gerenciamento das organizações brasileiras. 
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Prates e Barros (2007) questionam se o modelo de gestão também é uma expressão 

cultural de um país. Respondem que sim, no sentido de que é possível identificar um estilo 

brasileiro de administrar. Esse estilo é analisado do ponto de vista institucional, pessoal, dos 

líderes e dos liderados. Sob essa perspectiva os autores, desenvolvem seus argumentos 

buscando a identidade nacional no estilo de administrar. 

 

Tanure (2007) justifica a importância de se estudar o estilo brasileiro de gestão pelo 

fato das organizações brasileiras terem sofrido grandes ajustes nos último anos. Após a 

abertura econômica do início dos anos 90, o padrão de competitividade mundial passou a 

exigir das empresas mudanças profundas. Para não perder tempo muitas empresas adotaram 

modelos de gestão internacionais e se viram estagnadas.  Uma explicação para os resultados 

inferiores aos esperados pode estar na concepção de que a cultura brasileira impacta o modelo 

de gestão das empresas. A autora utiliza como parâmetro o trabalho desenvolvido por 

Hofstede para a IBM. 

 

Para Tanure (2007) a empresa é um espaço sociocultural em que a cultura nacional é 

um dos pilares da cultura organizacional. 

 

A partir das abordagens dos autores anteriormente citados ratifica-se a importância 

de associar no processo de privatização do Banespa os efeitos ou interferências no estilo de 

gestão. A pesquisa buscou analisar se houve interferências ou mudanças nos estilo de gestão. 

 

Este trabalho analisou os aspectos da construção da cultura organizacional do 

Banespa detectando os pontos apontados por Fleury (1996) em relação à construção da 

identidade da empresa em relação aos seus colaboradores. Nessa identidade o trabalho irá 

buscar os ritos que haviam na empresa.  

 

Complementando a análise da cultura do Banespa a pesquisa buscou identificar os 

elementos culturais da empresa também sob os aspectos conceituados por Schein (1997) 

integrando os diversos conceitos ao processo de privatização vivido pela organização.  
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3. Metodologia da Pesquisa 

 

O presente trabalho, do ponto de vista metodológico, cujas justificativas e 

ratificações teóricas serão demonstradas ao longo do capítulo, é caracterizado como: 

 

- estudo de caso único 

- unidade de análise: a organização 

- unidade de coleta de dados: indivíduos de diferentes cargos, áreas e regiões 

geográficas 

- instrumental: pesquisa qualitativa e análise qualitativa de dados 

- instrumento de pesquisa: entrevistas em profundidade, gravadas, baseadas num 

questionário (Anexo 1) 

 

A pesquisa foi estruturada com base na proposta metodológica para identificação da 

cultura de uma organização desenvolvida por Fleury (1996). As questões do questionário 

foram estabelecidas seguindo os constructos: o histórico da organização, a socialização de 

novos membros, políticas de recursos humanos e os processos de comunicação. Além 

desses quatro a pesquisa buscou identificar, pelo que foi transmitido pelos entrevistados, os 

valores e os sentimentos existentes na organização. O questionário aplicado incluiu questões 

sobre os ritos de Beyer e Harrison apud Fleury (1996): ritos de passagem, de degradação, 

de confirmação, de reprodução, de redução de conflitos e de integração. As respostas dos 

entrevistados referentes aos ritos foram incluídas nos constructos. 

 

A pesquisa permitiu termos uma visão do Banespa, antes e depois da privatização, 

em relação à sua cultura organizacional e foi estruturada da seguinte maneira: 
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Figura 1 – construcots analisados na cultura organizacional da empresa 

Fonte: próprio autor 

A administração, sendo uma ciência social aplicada, no campo de atuação 

relacionado à gestão de pessoas e organizações investiga questões relacionadas às crenças, 

comportamentos, interações, instituições, entre outras associados aos sujeitos da linha de 

pesquisa que são pessoas e organizações. 

 

A literatura sobre metodologia de pesquisa científica contribui para uma definição no 

sentido de classificar e descrever os diferentes enfoques, métodos e tipos de pesquisa. As 

pesquisas têm como diferencial entre elas a natureza básica e os métodos que utilizam. Em 

relação à natureza está relacionada aos objetivos para os quais a pesquisa se orienta, podendo 

ser exploratórios, descritivos e causal.  Selltiz (1974) mostra que os exploratórios procuram, 

fundamentalmente descobrir idéias e intuições considerando nas pesquisas muitos aspectos 

diferentes de um fenômeno. Já os estudos descritivos tem como objetivo apresentar as 

características de uma situação e verificar a freqüência com que o fenômeno ocorre. Os 

estudos causais procuram verificar uma hipótese de relação causal entre as variáveis 

estudadas. 

 

Há diversas técnicas de coleta de dados que são utilizadas de acordo com o objetivo 

da pesquisa, podendo ser pesquisa de campo, pesquisa comparativa histórica, experimentos de 

campo ou laboratoriais, survey ,análise de conteúdo e análise de dados secundários. 
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De acordo com os tipos de dados utilizados numa pesquisa, a análise poderá ser 

qualitativa ou quantitativa. Numa pesquisa qualitativa trabalha-se com amostras selecionadas, 

intencionais e que são representativas na medida em que fornece informações relevantes. O 

método qualitativo privilegia algumas técnicas de coleta de dados como a observação 

participante, entrevista individual em profundidade, Etnografia, Estudo de Caso. 

 

Yin (2005) define o estudo de caso como uma estratégia de pesquisa que “investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

 

Eisenhardt (1989) defende a idéia de que um estudo de caso é uma estratégia de 

pesquisa que busca entender a dinâmica dos fatos dentro de um contexto único.  Yin (2005) 

mostra que na construção de um projeto de pesquisa, pode-se trabalhar com estudos de caso, 

classificando-os em único ou múltiplo. O presente trabalho se enquadra num estudo de caso 

único, com o fundamento lógico definido por Yin (2005) como caso revelador, onde, segundo 

o autor, o pesquisador tem a oportunidade de analisar um fenômeno previamente inacessível à 

investigação científica. Há ainda o fato de reconhecer uma situação em que o contexto é 

fundamental para compreender uma situação, no caso a privatização do principal banco 

estadual do país, que investiga uma situação especial e de uma empresa específica, ratificando 

a escolha da metodologia. 

 

A realização de um Estudo de Caso sofre algumas preocupações em relação à 

confiança e validade (YIN, 2005). Neste trabalho estas preocupações foram consideradas e a 

confiabilidade do mesmo é ratificada pela utilização do protocolo do estudo de caso a ser 

realizado e os cuidados relativos a toda a documentação do trabalho.  Em relação à validade 

da pesquisa, esta preocupação está centrada no fato de que o instrumento deve medir o que se 

propõe e se é passível de ser repetido em diferentes ocasiões. Este trabalho atende também á 

essa preocupação, pelo fato de utilizar os instrumentos adequados para a medição proposta, no 

caso entrevistas em profundidade, detalhada à frente, e utiliza um instrumento que pode ser 

replicado em outros contextos.  
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Ainda em relação à preocupação com a qualidade da pesquisa proposta por este 

trabalho serão tomados os cuidados relacionados aos possíveis pontos negativos de um estudo 

de caso: seletividade tendenciosa e dificuldade de acesso. A pesquisa tem como elementos da 

amostra e informantes os antigos funcionários do Banespa que vivenciaram por mais de 10 

anos, ou melhor, que entraram na organização até 1989 e saíram pós privatização em 2001.  

 

Participam da pesquisa funcionários de áreas diferentes, comercial e administrativa, e 

também de regiões geográficas diferentes. Com isso espera-se confirmar que esses 

funcionários tenham uma concepção da cultura organizacional do banco e possam relatar 

quais e que tipo de impacto esta cultura sofreu após o processo de privatização. 

 

O papel do pesquisador é fundamental para garantir a qualidade na realização de um 

estudo de caso (YIN, 2005), pois os argumentos mais comuns dos críticos do estudo de caso 

são: a falta de rigor, que ocorre por negligência do pesquisador, que aceita evidências 

equivocadas ou visões tendenciosas que influenciam o significado das descobertas e das 

conclusões, o fornecimento de pouca base para fazer uma generalização científica e o fato de 

poder demandar muito tempo para serem concluídos. 

 

Especificamente em relação ao instrumento de coleta de dados a ser utilizado neste 

trabalho, a entrevista qualitativa, foi escolhida pelo fato da entrevista ser um encontro 

interacional em que a dinâmica pode determinar a natureza do conhecimento gerado (GODOI 

e MATTOS, 2007 ). A entrevista qualitativa é diferente das conversações da vida cotidiana 

(VALLES, 1997:180 apud GODOI e MATTOS, 2007 ) em alguns aspectos: 

 

- há, na entrevista, expectativas explícitas do entrevistador (ouvir) e do entrevistado 

(falar) 

 

- o entrevistador estimula o entrevistado a falar, sem contradizê-lo 

 

- para o entrevistado, a organização da entrevista, no sentido também da manter a 

conversação, é de responsabilidade do entrevistador. 

 

Diante das definições acima é possível, segundo Godoi e Matos (2007), estipular três 

modalidades de entrevista qualitativa: 
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- entrevista conversacional livre em torno de um tema. Nesse sentido as perguntas 

surgem ao longo da conversa, de maneira natural, sem uma previsão das perguntas e/ou 

reações sobre elas. 

 

- entrevista baseada em roteiro, em que o entrevistador prepara as perguntas 

antecipadamente e tem durante a entrevista a flexibilidade de ordenar e formular as perguntas 

ao longo da interação. Esta modalidade é a que será utilizada neste trabalho. 

 

- entrevista padronizada aberta, em que se aplica uma lista de perguntas ordenadas. 

 

Para Yin (2005) além das providências em relação ao protocolo de pesquisa há uma 

questão estratégica relacionada ao desenvolvimento das questões. As questões da pesquisa 

devem refletir a linha de investigação. É importante destacar que neste trabalho, a unidade de 

análise será a organização, no caso o Banespa, e a unidade de coleta de dados será 

representada pelos seus ex-colaboradores não havendo dúvidas em relação a esse ponto. Para 

Yin (2005) é fundamental esclarecer e cuidar para que não haja essa confusão entre unidade 

de análise e unidade de coleta de dados. Complementando a descrição deste projeto, ele é um 

projeto sobre uma organização em que a fonte de dados serão os indivíduos.  De acordo com 

Yin (2005) um projeto com essas características analisará questões relacionadas ao modo de 

funcionamento da organização.  

 

Sobre as questões e o roteiro da pesquisa o pesquisador deve ser flexível no sentido 

de fazer ajustes ao instrumento de coleta da dados que permitam sondar temas que, por 

ventura, apareçam ao longo da entrevista (EISENHARDT, 1989). Ainda segundo a autora 

esses ajustes mantém a legitimidade do processo pois mostra que o pesquisador está tentando 

conhecer o caso e de uma maneira mais profunda possível. 

 

A análise dos dados tem, também, tem um papel fundamental na pesquisa referente a 

um estudo de caso (EISENHARDT, 1989), tomando-se os cuidados para não, segundo a 

autora, “se sufocar com os dados”. Nesse sentido é importante que o pesquisador tenha claro 

como serão separados os dados e suas divisões em categorias, procurando similaridades entre 

eles. 

 



35 
 

Este trabalho irá adotar a técnica da análise de conteúdo para a interpretação das 

informações a serem obtidas nas entrevistas. Segundo Bardin (1977) a metodologia é possível 

de ser aplicada com a utilização de entrevistas, recurso a ser utilizado nesta pesquisa.  O autor 

define a técnica: “análise de conteúdo pode ser considerada como um conjunto de técnicas de 

análises de comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de 

conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1977). 

 

A análise de conteúdo segundo Franco (2007) só tem o devido valor se as 

descobertas tiverem relevância teórica, ou seja, os dados devem estar relacionados de tal 

forma que permitam comparações. Ainda em Franco (2007) “o que está escrito, falado, 

mapeado será o ponto de partida para a identificação do conteúdo”. 

 

Através da definição das unidades de análise formadas por unidades de registro e de 

unidades de contexto, serão estruturadas as informações obtidas nas entrevistas viabilizando a 

análise das questões associadas à cultura organizacional do Banespa nos momentos anteriores 

e posteriores à privatização. Cabe ressaltar que dentro da metodologia de análise de conteúdo 

posteriormente serão estruturadas as categorias de análise. 

 

Após as entrevistas a avaliação dos dados será estruturada de acordo com a 

metodologia de análise de conteúdo. As etapas de pré análise, definição das categorias e as 

análise das informações serão estruturadas de acordo com as fases apresentadas por Bardin 

(1977). 

 

 

 

4. Perfil da Empresa Pesquisada 

 

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar as principais características da 

organização objeto deste trabalho.  As informações foram obtidas junto aos arquivos da 

empresa que ficam na denominada “biblioteca Banespa”. Os dados são referentes ao ano de 

2001, primeiro ano pós privatização ocorrida em novembro de 2000. 
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Os tópicos apresentados neste capítulo foram levantados para servirem de parâmetros 

para a análise do impacto na cultura organizacional do Banespa após sua privatização. Ao 

longo do capítulo serão apresentados diversos temas que compõem a cultura da empresa e que 

serão, nas entrevistas a serem realizadas na pesquisa, explorados para a avaliação dos 

impactos do processo de privatização. 

 

 

4.1.  Descrição do Banco 

 

Ano de fundação: 1909 

 

Sede: São Paulo – SP 

 

Tipo: Múltiplo 

 

Controle: Privado 

 

Áreas de atuação: principais cidades do território nacional, com foco nos municípios 

do Estado de São Paulo 

 

Corpo diretivo: Presidência, Comitê Executivo, Vices-Presidências Executivas, Vices 

Presidências 

 

Número de funcionários: aproximadamente 18.000 

 

Valores da empresa (pós privatização): foco no cliente, equipe, qualidade, 

transparência, compromisso, eficiência, inovação e solidez 

 

 

4.2 Breve Histórico 

 

 

O banco foi fundado em 1909 como um banco de crédito hipotecário e agrícola e 

75% de seu capital teve origem francesa. Sua fundação reflete desde o início a vocação de um 
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banco voltado para o desenvolvimento do setor agrícola, grande marca do Banespa, 

principalmente no interior do estado. 

 

Por volta da década de 1920 o banco passou por dificuldades em virtude das quedas 

do número de hipotecas registradas e falta de recursos externos para a produção de café. A 

partir desse período o banco começa a atuar como agente financeiro nas políticas de 

valorização do café entre os anos de 1917 e 1924. 

 

Em 1926 ocorre um fato relevante pois o governo do Estado de São Paulo assume o 

controle acionário do banco. dez anos mais tarde, em 1936, o banco passa a atuar como agente 

financeiro do governo do estado. 

 

Em 1938 começa a construção da matriz da empresa no município de São Paulo, que 

foi inaugurada em 1949. O prédio da matriz denominado Edifício Altino Arantes e em função 

da imponência dos seus 32 andares, era o maior prédio da cidade até então. O prédio do 

Banespa desempenha um papel importante na formação da cultura organizacional do banco 

pelo fato de representar um símbolo da importância do banco, tanto internamente para seus 

colaboradores como externamente, onde as pessoas associam o prédio à cidade. Até hoje há 

diversas campanhas de publicidade que mostram o prédio do Banespa como um símbolo de 

São Paulo. No período de 1970/73 houve a conglomerização do banco sendo criadas a 

Distribuidora, a corretora e a financeira. 

 

Em 1983 ocorreu a primeira gestão democrática do banco, pós ditadura militar, que 

foi a gestão de Franco Montoro. Nesta gestão houve a abertura para a participação dos 

funcionários na gestão do banco, sendo criada a função do Diretor Representante como um 

membro da diretoria da empresa e eleito pelos colaboradores. Outra instância de participação 

dos funcionários foi criada, o Conselho de Representação e Participação. Esse conselho era 

formado por representantes eleitos nas diversas regiões de atuação do banco e levavam ao 

Diretor representante suas reivindicações e sugestões para serem apresentadas aos demais 

membros da diretoria do banco.  

 

Em 1994, mais precisamente em dezembro, logo após a eleição e posse do novo 

governador do estado, Sr Mario Covas, pertencente a um partido com ideais neoliberais foram 

tomadas ações direcionadas à redução da participação do estado na economia do país. 
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Concomitantemente ocorre a intervenção no Banespa pelo banco central. A intervenção ficou 

caracterizada como uma retaliação aos abusos e ao tipo de gestão que até então era feita pelo 

estado no Banespa.  

 

O banco servia para diversas manobras políticas, principalmente como agente 

fomentador de ações nos diversos setores da economia do estado. Foi um momento de ajustes 

no banco em que a expectativa era de que o mesmo seria devolvido ao estado após os acertos 

necessários. Fato este que não aconteceu. 

 

Em 1996/97, já como parte dos ajustes promovidos pelo interventor  banco central do 

Brasil, foram promovidos e implantados planos de demissão voluntária (PDV) com a 

expectativa de redução de 20% do quadro de funcionários como forma de redução de custos. 

 

Em 1998 o destino do banco toma um caminho mais decisivo, acabando qualquer 

possibilidade de retomada do Estado de São Paulo como gestor, ocorrendo a federalização do 

banco, ou seja, o controle acionário do banco deixa de ser o Estado de São Paulo e passa a ser 

a União. 

 

No ano de 2000, em novembro, ocorre a privatização do Banespa após a realização 

de um leilão entre as empresas interessadas. Participaram do leilão os principais bancos 

nacionais e um único estrangeiro. O vencedor foi o banco estrangeiro com um lance superior 

a sete vezes o lance dos bancos nacionais. Essa oferta superior despertou a atenção do 

mercado, uma vez que acreditava-se que o valor pago teria sido alto demais. Cabe aqui 

destacar que, do ponto de vista do autor deste trabalho, houve uma subestimação do mercado 

em relação à dimensão da globalização e seu interesse nos mercados em desenvolvimento, 

como o Brasil. A subestimação era referente ao avanço das empresas estrangeiras no mercado 

brasileiro, também referente ao processo de concentração de alguns setores estratégicos como 

o financeiro. Outro elemento que estimula o autor deste trabalho falar em subestimação do 

valor pago pelo Banespa, foi o fato do valor do investimento ter sido recuperado nos três 

primeiros anos após a privatização conforme os balanços financeiros publicados. Ainda vale 

lembrar que o setor financeiro é um dos alvos descritos pelo Consenso de Washington desde o 

pós segunda guerra mundial, para a aplicação das políticas e idéias neoliberais, idéias estas 

defendidas pelo presidente da república e o governador do estado no momento em que o 

processo de privatização do banco acontece. 



39 
 

 

Logo após a privatização, em 2001 ocorreu um outro PDV, com redução de 6.000 

funcionários, do total de 20.000 do conglomerado. 

 

 

4.3 Gestão de Pessoas 

 

 

Toda a parte de gestão relacionada a recursos humanos era centralizada no 

departamento de recursos humanos, DERHU, subordinado à diretoria de Rh, DIRHU, que 

cuidava de tudo o que fosse referente ao corpo funcional. A área de Rh do Banespa era uma 

área que tinha a confiança dos colaboradores da empresa. Era uma área que segundo Tanure e 

Evans (2006), sabia utilizar as ferramentas no sentido de lidar com o fator chave do 

conhecimento: a confiança. Desde a contratação, promoções, remunerações, movimentações, 

treinamentos, etc, eram centralizadas e ficavam sob a responsabilidade do departamento. Cabe 

destacar que os funcionários lotados no DERHU desenvolviam todos os treinamentos 

solicitados pelas diversas áreas do banco, capacitando seus funcionários naquilo que era 

detectado como necessário. Os treinamentos eram voltados à área comercial e negócios, 

focados principalmente nos colaboradores das agências, mas também nas administrativas e de 

suporte. Havia inclusive, uma política pré definida em relação ao treinamento externo, onde o 

funcionário, conforme seu cargo e remuneração tinha o direito a participar de treinamentos de 

línguas, pós graduação, etc. Seu custeio era proporcional ao curso solicitado e ao interesse da 

área em que o colaborador estivesse lotado, com a anuência de seus superiores. 

 

 

4.4 Cargos e Salários 

 

No Banespa havia uma política de cargos e salários bem definida. Tanto para as áreas 

comercial, administrativa e técnica. Toda a estrutura hierárquica era definida em níveis onde 

cada funcionário, independente dá área em que estivesse, que pertencesse a determinado nível 

teria o mesmo salário e cargo (ex: analista de marketing Junior, analista de crédito Junior, 

analista de sistemas Junior). Havia também uma grade de equivalências entre os cargos uma 

vez que o nível hierárquico era utilizado para o enquadramento do funcionário quando o 

mesmo pedisse uma transferência da área comercial para a técnica e o contrário também era 
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verdadeiro. (ex: um analista de marketing Junior, que tinha o nível VI no quadro de cargos 

poderia ser transferido para um agência e lá seria reenquadrado como supervisor, pois o 

mesmo equivale ao nível VI , permanecendo com os mesmos rendimentos.) 

 

Em janeiro de 2002, após a privatização, o banco implantou uma nova estrutura de 

cargos e salários. Os funcionários do Banespa tinham a “liberdade” de optar pela migração ou 

não para os novos cargos. Esse processo foi delicado uma vez que os cargos criados eram 

cargos específicos cujas denominações não existiam no mercado (ex: gerente de alta renda).  

 

Além disso as funções e competências de cada cargo não foram descritas, o que 

causou dúvidas em diversos funcionários em relação à avaliação de suas funções. 

 

 

4.5 Sistema de Remuneração 

 

A forma de remuneração em todas as áreas do banco era fixa, ou seja, não havia até 

então, 2002, remuneração variável para nenhum nível hierárquico. 

 

Em 2002 iniciou, na área comercial, um sistema de pagamento por resultado para as 

funções ligadas às agências. Foi implantado um programa de avaliação anual baseado em 

meritocracia. O objetivo estava em estimular as equipes a produzir além de suas metas. 

 

O programa inédito de remuneração tinhas as seguintes premissas: 

 

- incentivar o conceito de equipe na agências, abrangendo as funções comerciais e 

administrativas 

 

- gerar subsídios para ações de valorização e qualificação do quadro das agências 

 

- recompensar os profissionais pelo alcance de resultados quantitativos e seletivos em 

relação a determinado período. 

 

Participaram do programa: 
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- funcionários da área comercial, incluindo os diretores regionais. Não foram 

incluídos os assistentes e os estagiários 

 

- funcionários da área administrativa até o nível de supervisor. Não foram incluídos 

no programa os caixas, os assistentes e os estagiários. 

 

 

4.6 Sistema de Recompensas 

 

Havia para as agências que se destacassem ao longo do ano, recompensas e 

premiações. 

 

Para as diretorias havia a distribuição de bônus, dependendo do resultado. Não era 

clara a forma de recompensa, sendo que o bônus era distribuído para cada diretor ficando, a 

critério de cada um distribuir a seus funcionários ou não. 

 

 

4.7 Sistema de Avaliação de Resultados 

 

No final de 2002 iniciou-se a implantação nas áreas não comerciais um programa de 

avaliação dos funcionários. Esse programa visava avaliar o desempenho do funcionário e, a 

partir dessa avaliação, premiá-lo através de bônus no final do ano. O programa atingia os 

níveis mais elevados de gerência, não sendo incluídos os analistas e os estagiários. 

 

 

4.8 Mudança Organizacional 

 

Após o breve histórico do Banespa apresentado neste capítulo pôde-se perceber que 

diversos acontecimentos e importantes alterações ocorreram, principalmente após a 

privatização. O banco passou de uma empresa controlada pelo governo para o controle de um 

grupo estrangeiro, legítimo representante do capitalismo internacional e agente das ações 

contempladas no processo de globalização. A mudança teve início com o processo de PDV, 

plano de demissão voluntária implantado logo após a privatização, que resultou na saída de 

6.000 funcionários de diversas áreas e sem um controle prévio prejudicando diversas áreas.  



42 
 

 

Em função disso, logo após o PDV houve a necessidade de contratação de novos 

funcionários e utilização de alguns processos de reengenharia e adequação de algumas áreas. 

 

 Com esse quadro, o Banespa e seus funcionários enfrentaram um grande desafio 

relacionado ao choque cultural entre uma estrutura vigente antes da privatização e as 

implantações das novas estruturas. Antes da privatização o Banespa era uma empresa 

departamentalizada, cujas áreas e as respectivas competências eram descritas e normatizadas, 

assim como a estrutura de cargos e salários. Como dito anteriormente havia um rigoroso e 

eficiente controle por parte da área de recursos humanos em relação a todos os processos de 

gestão de pessoas. Após a privatização o banco passa por um processo de reengenharia, 

passando, ao invés de uma estrutura departamentalizada para uma estrutura definida por 

diretorias em que cada uma tem uma estrutura diferenciada. 

 

O desafio do corpo diretivo e gerencial para o ano de 2001, na opinião de um dos 

diretores e conforme divulgado em jornal de circulação interna, era “organizar a casa”. Em 

relação a este ponto cabe uma indagação a ser investigada com a pesquisa que uma vez que há 

a necessidade de organizar é porque existe a premissa de que estava desorganizada. Ainda na 

opinião do diretor mencionado, 2002 o desafio seria o “comprometimento” e o trabalho em 

equipe. 

 

Outra mudança significativa e que pode ter gerado impactos culturais foi o fato de 

que muitos serviços, que eram feitos internamente por funcionários de carreira, foram 

substituídos por funcionários de empresas terceirizadas. A terceirização foi mais acentuada 

em algumas áreas: engenharia, tecnologia, compras, treinamentos, manutenção, entre outras. 

Ratifica-se que essas atividades eram desenvolvidas internamente pelos departamentos 

específicos.  
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5 – Expectativas de Resultados 

 

 

Este trabalho tem como expectativas contribuir para os trabalhos desenvolvidos na 

linha de pesquisa de Gestão de Pessoas e Organizações, como também contribuir com o 

conhecimento da sociedade. Essa contribuição pôde ser esperada em função do trabalho de 

integrar os dois conceitos estruturais da linha de pesquisa: pessoas e organizações.  

 

Pelo fato do objeto de estudo ser de grande relevância no desenvolvimento do 

principal estado do país poderá despertar o interesse de diversos pesquisadores. Além disso a 

pesquisa abordou um tema de destaque nas organizações que é a cultura organizacional.   

 

Os trabalhos que tratam do Banespa em nenhum momento abordaram a cultura 

organizacional da empresa, se restringindo às questões financeiras e econômicas. 

 

Para o pesquisador as expectativas foram no sentido de possibilitar a reflexão sobre a 

importância da visão das pessoas em relação à cultura da empresa em que trabalharam e que 

passaram por um processo impactante como uma privatização. 

 

A motivação para o trabalho foi grande pelas contribuições do mesmo aos estudos da 

administração e à sociedade, permitindo a reflexão dos movimentos econômicos pelos quais o 

mundo passa e as conseqüências desses movimentos sobre as pessoas e as organizações. 
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6 – Entrevistas e reflexões 

 

 

As entrevistas realizadas foram estruturadas seguindo o modelo de pesquisa 

apresentado anteriormente. As perguntas do questionário seguiram a orientação dos 

constructos que foram baseados na proposta metodológica de identificação de uma cultura 

organizacional (FLEURY, 1996). 

 

Este capítulo, em função da riqueza das informações obtidas na pesquisa e no sentido 

de se atingir os objetivos do trabalho está estruturado, basicamente, em dois momentos: 

momento 1 - antes da privatização e momento 2 - depois da privatização. Entre os dois 

momentos temos uma análise do processo de privatização sob a ótica dos entrevistados e após 

o momento 2, pelo fato da pesquisa ter apresentado elementos interessantes sobre como se 

sentiam os colaboradores do Banespa em relação à empresa em que trabalhavam, foi aberto 

um tópico específico denominado “banespiano”. No final do capítulo, é apresentado um 

quadro sintético mostrando os constructos em ambos os momentos. 

 

 

6.1 - Momento 1 - Antes da Privatização 

 

 

6.1.1 Socialização de novos membros 

 

O mecanismo de socialização de novos membros na organização é apontado como 

crucial para a reprodução do universo simbólico (FLEURY, 1996:23). São nesses momentos 

que a empresa tem a oportunidade de transmitir os valores e comportamentos que acabarão 

sendo incorporados pelos novos membros. 

 

Muitas empresas adotam a estratégia da realização de treinamentos e processos de 

integração entre os novos funcionários. Esses rituais de socialização acabam tendo um papel 

de inclusão do novo colaborador. Maanem (1996) define essas estratégias de socialização 

como processamento de pessoas. O processamento das pessoas, independente da forma 

escolhida pela organização, irá ter conseqüências nos comportamentos e atitudes dos novos 
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funcionários. Os processos de socialização dos novos funcionários acabam tendo duas 

estratégias por parte da empresa: a formal e a informal. A formal está em transmitir o que a 

organização espera desse novo colaborador e as principais características da empresa num 

programa de treinamento, por exemplo. A estratégia informal ocorrerá nos relacionamentos 

que o funcionário desenvolverá na realização de suas atividades cotidianas dentro da 

organização e será onde ele terá contato com outros funcionários que já passaram pelo 

processamento formal. 

 

No Banespa o processo de socialização dos novos colaboradores era feito de maneira 

formal num primeiro momento. Era um processo denominado de ‘integração’ em que o 

funcionário era chamado para um treinamento em São Paulo, numa das unidades 

administrativas do banco. Esse treinamento era de cerca de uma semana onde eram 

apresentadas todas as áreas da empresa e o que cada área fazia. 

 

Todos os entrevistados participaram desse processo de socialização e lembram que o 

Banespa realizava esse processo. Ao serem perguntados como o banco recebia os novos 

colaboradores tivemos respostas que explicitaram como era realizada a socialização: “curso 

de integração que mostrava todas as áreas e o lado bom que a empresa tinha” (entrevistado 2); 

“tinha uma integração onde era explicado sobre o banco, benefícios, etc ” (entrevistada 3); “a 

gente entrava e depois de uma semana teve uma semana de treinamento, preparação, como 

funcionava o banco, estrutura, eles passavam toda essa informação para a gente” (entrevistado 

5). 

 

A entrevistada 3 complementa sua resposta dizendo que depois do treinamento o 

funcionário voltava para a unidade de trabalho tendo algumas pessoas como ponto de 

referência. Com isso a estratégia informal complementa o processo de socialização dos novos 

colaboradores. 

 

Mesmo que o entrevistado não se lembre com detalhes do processo de socialização 

dos novos funcionários no Banespa, todos apontaram que havia um treinamento que 

apresentava a empresa mostrando o funcionamento das diversas áreas. 
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Esse processo de socialização era valorizado pelos funcionários do Banespa e ao 

longo da análise dos demais constructos poderemos perceber que havia um alinhamento com 

as demais políticas e procedimentos da empresa. 

 

Como falamos no capítulo referente à metodologia vamos incorporar às análises dos 

constructos alguns ritos que colaboram para a identificação da cultura do Banespa.  

 

Associado ao constructo de socialização de novos colaboradores, temos o rito de 

passagem no qual são estruturadas as ações de contratação e treinamento de novos 

funcionários. O Banespa, uma empresa de economia mista, adotou como política de 

contratação de novos funcionários o processo de concurso público. 

 

Em cada momento de necessidade de expansão do quadro de funcionários era 

realizado um novo concurso público com validade de dois anos. Essa é uma forma 

transparente e democrática perante a sociedade, uma vez que o Banespa, como vimos na 

descrição da empresa, tinha um função social e tinha um papel importante no 

desenvolvimento do estado de São Paulo. Essa imagem de indutor do crescimento do estado e 

do país provocava grande interesse nas pessoas em fazer parte do quadro de funcionários do 

banco, o que viabilizava a realização de concursos. Além disso tínhamos o caráter da 

estabilidade que era associado ao funcionário do Banespa, mas que na verdade não existia 

legalmente uma vez que o regime de contratação era baseado na CLT (consolidação das leis 

trabalhistas). O funcionário do Banespa não era funcionário público. “não. Éramos CLT” 

(entrevistado 5). Outro fator que motivava o interesse em ingressar no banco estava vinculado 

ao nível da remuneração e benefícios, que serão abordados na análise do constructo relativo às 

políticas de recursos humanos. 

 

Os entrevistados confirmaram que todos ingressaram no Banespa por meio de um 

concurso público. A realização dos concursos para ingresso no Banespa era em diversos 

locais do estado e não apenas na capital. Tivemos entrevistados que prestaram o concurso fora 

da capital.  A pergunta indagando o local de realização do concurso público,  teve respostas 

de municípios do interior do estado: “em São José do Rio Preto” (entrevistada 4); “em 

Campinas” (entrevistado 6); “em Santo André” (entrevistada 8). Os demais entrevistados 

realizaram o concurso em São Paulo capital. 
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Esse processo de ingresso na empresa faz com que desperte o interesse em analisar o 

processo de preparação para a realização do concurso. Pelas atividades preparatórias foi 

possível perceber o quanto era desejado o ingresso no banco.  

 

Destacamos algumas respostas à pergunta sobre preparação: “fiz cursinho no interior 

me preparando para os concursos” (entrevistado 2); “fiz um cursinho para prestar concurso” 

(entrevistada 3); “estudei bastante para prestar o concurso” (entrevistada 4); “estudei, peguei 

toda a matéria que iria ser feita. Foi quase um ano estudando o material todo” (entrevistado 

5); “fiz o técnico em contabilidade e em paralelo a faculdade de contabilidade. Então minha 

preparação foi essa, contabilidade pensando entrar num desses dois bancos” (entrevistado 7).  

 

A entrevistada 1 em relação à preparação para o concurso disse “não teve muita 

preparação não.na época eu tinha acabado de prestar vestibular e em função disso não tive 

uma preparação específica não” (entrevistada 1). O entrevistado 6 respondeu: “ na verdade 

peguei minha bagagem do 2º grau e fiz o concurso. Não tive preparação alguma” e a 

entrevistada 8 respondeu: “praticamente fiz o concurso porque o pessoal de onde eu 

trabalhava estava fazendo. Passei por sorte”. 

 

Ao analisarmos as informações referentes ao constructo de socialização de novos 

colaboradores, acrescentando as informações do processo de entrada que teve sua 

investigação aprofundada pelo interesse no processo de preparação para o concurso, 

verificamos que havia um grande interesse dos candidatos em iniciar uma carreira no 

Banespa. A carreira no Banespa despertava outros interesses que iremos abordar na análise 

dos demais constructos. 

 

 

6.1.2 Políticas de Recursos Humanos 

 

 

As políticas de recursos humanos acabam tendo o papel de serem intermediadoras 

entre o capital e o trabalho. Nesse sentido elas acabam contribuindo de maneira significativa 

na construção da cultura da empresa. No caso do Banespa, como também em relação a outros 

bancos, por exemplo, o Banco do Brasil, diversos aspectos relacionados à política de recursos 
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humanos foram decisivos para o interesse das pessoas em fazer parte do quadro de 

funcionários destas empresas. 

 

Os aspectos importantes relacionados à políticas de recursos humanos não são apenas 

associados à seleção, recrutamento, treinamento e desenvolvimento, mas também as políticas 

de remuneração, pacote de benefícios e de carreira são fundamentais para a identificação da 

cultura da empresa.  

 

Fleury (2006) ainda destaca que através das políticas implícitas, além das explícitas, 

de recursos humanos é possível decifrar e interpretar os padrões culturais da organização. 

 

A pesquisa identificou diversos aspectos relacionados às políticas de recursos 

humanos destacando remuneração, carreira, benefícios, demissões e integração de 

funcionários. 

 

Em relação à remuneração foi observado pelos entrevistados que esse foi um fator 

de atratividade para o ingresso na organização: “...O Banespa pagava mais e fazia muita 

propaganda” (entrevistada 1); “...o salário era bastante convincente...” (entrevistado 7). Ao 

longo das entrevistas foi possível analisar que posteriormente à entrada a remuneração passou 

a configurar um importante fator para a permanência na empresa. “os salários motivavam, 

tanto que continuei no banco, caso contrário sairia. Saí de um banco e fui ganhando muito 

mais” (entrevistada 1);  

 

Sobre os salários os entrevistados apresentaram respostas significativas de sua 

importância: “quando entrei no Banespa o salário era um dos fatores que atraiam bastante, eu 

simplesmente saí para ganhar duas vezes e meia a mais” (entrevistado 6); “o salário era muito 

bom, em termos de banco era ótimo..” (entrevistado 7); ‘era melhor que o das outras 

instituições financeiras...” (entrevistada 8);  

 

Como foi detectado o fator relacionado aos salários tinha um peso importante para os 

entrevistados. Outro fator de destaque nesse constructo e que apareceu de maneira bem 

uniforme na pesquisa é relacionado aos benefícios. Ao serem indagados sobre a existência de 

muitos benefícios no Banespa as respostas foram praticamente unânimes e em cada resposta 

tivemos a complementação dos benefícios: “tinham. Qüinqüênios, adicional por tempo de 
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serviço, licença prêmio a cada cinco anos” (entrevistada 8); “tinham. Alimentação, plano de 

saúde através de uma empresa exclusiva, clubes” (entrevistado 7); “sim. assistência médica, 

plano de previdência e estabilidade do trabalho” (entrevistado 6); “tinham. Gratificações 

semestrais, além dos benefícios do acordo coletivo, além das bonificações do banco de acordo 

com o lucro que podiam chegar a 2 ou 3 salários anuais de bonificação” (entrevistado 5); 

“muitos. Férias de até 42 dias conforme o tempo de banco, assistência para filhos com 

problemas’ (entrevistada 4); “comparado com o mercado o plano de benefícios era muito 

bom” (entrevistado 3); “bastantes. Além desses de licença prêmio, as coisas legais como 

licença maternidade, paternidade, auxílio funeral, seguros, clube, tínhamos o lazer como 

benefício importante” (entrevistado 2); “tinha muitos benefícios sim. Isso era motivador” 

(entrevistada 1). 

 

O entrevistado 2 destaca em sua resposta o significado dos benefícios financeiros 

além dos salários: “o banco tinha uma política de gratificação semestral com base no 

resultado, isso já na década de 70. Chegou-se a ter no semestre 2 salários de gratificação, de 

acordo com o resultado do banco. Dava até 15 salários. Essa era uma grande motivação”. 

 

A pesquisa detectou também que o valor dos salários eram públicos, ou seja, 

qualquer funcionário da organização teria acesso ao valor do salário de qualquer cargo, em 

qualquer área. “tinha na instrução. Um escriturário D ganhava tal salário, e além disso tinha 

os adicionais, tempo de serviço, qüinqüênio...” (entrevistada 8). 

 

O pacote de benefícios tem um papel altamente importante na relação com os 

funcionários de uma empresa. A pesquisa mostrou que tanto os salários como os benefícios 

cumpriam esse papel importante de maneira satisfatória junto aos funcionários do Banespa. 

Em nenhum momento ao longo da pesquisa foi comentado que havia descontentamento em 

relação a esses pontos. 

 

Um terceiro aspecto associado à política de recursos humanos está associado à 

carreira e como a empresa trata esse assunto. A pesquisa junto aos ex colaboradores do 

Banespa mostrou que o tema carreira era tratado também de forma clara e transparente. Os 

funcionários poderiam ter aspirações profissionais diferentes, mas todos eles saberiam como 

seria possível atingir seus objetivos na organização. Em relação à carreira a pesquisa procurou 

obter informações sobre as pretensões profissionais de cada entrevistado, como eram os 
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planos de carreira e como se davam as promoções. Como esclarecimento cabe salientar que 

no Banespa os funcionários tinham a opção de ter uma carreira caracterizada pela empresa 

como técnica, ou seja, nos departamentos de apoio às agências tais como marketing, sistemas, 

jurídico, normas, recursos humanos, etc, ou uma carreira administrativa que era voltada para o 

trabalho na rede de agências. Nos departamentos, mais especificamente em suas secretarias 

havia cargos administrativos que davam suporte às atividades da área. 

 

É importante destacar que o conceito de carreira no Banespa era distinguido pelas 

estruturas de cargos e salários diferenciadas em cada uma das opções apresentadas 

anteriormente. Não se trata de um plano de carreira em que um funcionário dava início numa 

das opções e depois, com seu crescimento profissional, caminhava para outra em nível 

superior. Havia duas estruturas de cargos e salários diferenciadas em que o funcionário 

poderia, de acordo com as oportunidades, trabalhar num departamento ou numa agência. 

 

Mesmo havendo um plano de cargos e salários específico, com os detalhes de cada 

cargo e sua respectiva remuneração em cada área, era possível, inclusive, estabelecer uma 

equivalência de cargos para uma possível transferência de carreira. “eu como escriturária 

(carreira administrativa) era 15 e como analista (carreira técnica) era 10” (entrevistada 1). 

 

Em relação às pretensões de carreira a pesquisa obteve as seguintes respostas: “no 

início a idéia era não ficar trabalhando no banco. Fazia faculdade de administração de 

empresas e o interesse seria procurar um emprego na área” (entrevistada 1); “nunca pensei ser 

gerente de agência. Minha área era departamento” (entrevistado 2); “quando entrei eu não 

pensava em carreira” (entrevistada 3); “eu queria crescer” (entrevistada 4); ‘minha pretensão 

era seguir carreira dentro do banco” (entrevistado 5); “inicialmente não tinha pretensão 

nenhuma. Era trabalhar no banco, fazer faculdade. Não tinha intenção de ficar no banco” 

(entrevistado 6); “eu tinha objetivo de chegar pelo menos a gerente de agência no começo e 

depois ir para um departamento e chegar a gerente de departamento” (entrevistado 7); “eu não 

tinha a pretensão de galgar postos. Foi-me oferecido e não quis. Queria ficar perto de casa, 

perto da família” (entrevistada 8). 

 

Nota-se que algumas pessoas tinham traçados seus objetivos, enquanto que outras 

sequer haviam pensado, inclusive acreditavam que não iriam permanecer na empresa. O fato é 

que todos os entrevistados permaneceram durante muito tempo na organização, passando por 
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vaias áreas e tendo um crescimento profissional. O entrevistado 6, por exemplo, que não 

pensava permanecer no banco chegou a um dos níveis mais altos da carreira que é o posto de 

superintendente. O Banespa foi capaz de despertar naqueles que não o viam como uma opção 

profissional de longo prazo, uma decisão de permanência e de crescimento profissional sem 

sair da empresa. Foi possível detectar que a empresa, pela sua estrutura, oferecia 

oportunidades de atuação profissional em diversas áreas. Pelo fato dos quadros de cargos e 

salários serem transparentes as pessoas poderiam desenhar seu crescimento profissional e agir 

no sentido de atingir seus objetivos sem sair do banco.  

 

“tudo que acontecia no banco era regulamentado em instruções e normas, desde o 

quadro de carreira bem definido que você podia entrar e saber a faixa que você 

estava, a faixa que o gerente estava, a faixa que o chefe de divisão estava, até o 

diretor do banco.” (entrevistado 6) 

 

Retomando o que foi falado pelo entrevistado 2 nos permite entender o significado 

do raciocínio anterior: “nunca pensei ser gerente de agência. Minha área era departamento. 

Logo que entrei tinha planos de fazer jornalismo e o banco aproveitava os talentos e meu 

sonho era fazer parte do jornal da empresa, elo de comunicação forte”. 

 

Além da visão clara nas possibilidades do encarreiramento o banespa era estruturado 

de tal forma que permitia a visualização dos planos de carreira nas áreas escolhidas. “o banco 

tinha um plano de cargos e salários e uma carreira estruturada por letras desde o auxiliar de 

escrita, escriturário, chefes de serviço, até chefe de departamento, cargo máximo para 

funcionários de carreira. Todo mundo tinha acesso. Era bastante ansiado por todos. Todo 

mundo sabia de cor a hierarquia” (entrevistado 2); “... todos os cargos eram descritos no 

manual e tinha uma numeração” (entrevistada 1). 

 

Sobre a possibilidade de crescimento na carreira a entrevistada 8 ratifica a 

flexibilidade para os que desejavam tal crescimento: 

 

“a gente trabalhava em agência, tinham os postos de serviços, gerência regional, 

departamentos, administração geral – ADGER, tinha vários departamentos. Tinha 

uma hierarquia e todos sabíamos que poderíamos galgar esses postos”  

(entrevistado 8) 
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Para se pensar em carreira além de um plano claro que permitisse o crescimento 

profissional dos funcionários era necessário, também, que as promoções tivessem os critérios 

claros. Isso também era transparente no Banespa. Como os cargos eram classificados em 

letras era possível que houvesse promoções denominadas horizontais. Isso significava que o 

funcionário permanecia no cargo mas ganharia um adicional financeiro e seria ‘promovido” 

de letra. “bom, promoção tinha uma espécie que era horizontal. Tinha cargos e tinha letras. 

Entrei como escrituraria J e poderia ir até A” (entrevistada 1). Essas promoções horizontais 

ocorriam por merecimento havendo a indicação do superior para isso. Mas também após um 

determinado tempo, cerca de dezoito meses, os entrevistados não souberam precisar, a 

promoção de letras ocorria de maneira automática. 

 

Além das promoções horizontais havia as verticais, em que o funcionário poderia 

assumir um novo cargo na hierarquia. O processo para atingir esse novo cargo poderia ser 

através de indicações e concurso. Por exemplo, havia concurso para analista de marketing 

Junior nível salarial x e que era a porta de entrada para a carreira técnica na área de marketing.  

Para esse concurso todos aqueles que se enquadrassem nas exigências do cargo poderiam se 

candidatar. Agora, quando surgisse uma vaga para analista de marketing Pleno, próximo nível 

na hierarquia, essa vaga seria completada através de uma indicação dos superiores 

hierárquicos. “sim. Os cargos primeiro eram concurso e depois indicação” (entrevistado 5); 

“teve uma fase que era por concurso e outra por indicação, por merecimento de acordo com o 

seu desempenho. Se seus superiores achassem que você atendia aos objetivos da empresa 

você poderia ser indicado e isso iria para a diretoria” (entrevistado 7); “tinham concursos. 

Você tinha uma possibilidade de ascensão com mais lisura, onde não precisava se amiga de 

ninguém para ser promovida” (entrevistada 3).  

 

No Banespa, antes da privatização, as questões relacionadas à carreira eram tratadas 

com os conceitos de se estipular de maneira clara e transparente como eram determinados os 

cargos e salários em cada uma das opções, ou seja, técnica e administrativa. Não é objeto 

desta pesquisa avaliar os conceitos de carreira desenvolvidos na administração para compará-

los com o utilizado pela empresa objeto do trabalho. No Banespa o conceito utilizado para 

carreira era o de explicitar por quais cargos e suas respectivas remunerações eram compostas 

as diferentes áreas da empresa. 
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Segundo Fleury (1996) dentre as políticas de recursos humanos estão as práticas de 

gestão que medem a relação entre o indivíduo e a organização. No Banespa tínhamos uma 

grande preocupação com esse relacionamento entre o indivíduo e a organização, como 

também entre os indivíduos. Isso era reforçado anualmente num grande evento de integração 

com atividades esportivas e culturais. “...uma vez por ano tinha a integração de todos os 

funcionários do banco. Vinham funcionários do país inteiro e se reuniam no esporte clube 

banespa’ (entrevistada 1). 

 

Esse evento esportivo cultural apareceu na resposta de todos os entrevistados 

ratificando a importância que o referido evento tinha no relacionamento entre as pessoas e que 

acabava por repercutir nas atividades profissionais. “... a gente tinha até a integração esportiva 

cultural realizada uma vez por ano no clube. Era um sinal claro de como era importante (a 

integração entre os funcionários). Aquele era o momento mais marcante” (entrevistada 3); 

“...mas uma coisa que era fantástica era aquele encontro anual que tinha no clube e que 

envolvia funcionários aposentados e da ativa...” (entrevistada 4); “...na época foi constituído o 

CCI pelo RH, havia a integração esportiva e cultural do Banespa que trazia gente do Brasil 

inteiro... Tinham os alojamentos, jogos, era uma festa de integração. Durava o mês todo (julho 

– finais de semana).... E a gente conhecia o Brasil inteiro” (entrevistado 5); “... além da 

própria integração que havia no Banespa em São Paulo, um evento que as pessoas esperavam 

o ano inteiro, um evento com esportes, bem completo” (entrevistado 6); “nós tínhamos em 

julho a integração esportiva e cultural Banespa. Cada área, cada regional de agências 

participava.... era o mês de julho inteiro dedicado a essa integração. Era excelente” 

(entrevistado 7). 

 

Um dos pontos associados à política de recursos humanos abordado na pesquisa foi 

relacionado ao processo de demissão no Banespa. Como é sabido havia um caráter de 

estabilidade ligado aos funcionários do banco, porém todos eram contratados em regime de 

CLT, ou seja, passíveis de demissão. Os funcionários do Banespa não eram enquadrados 

como funcionários públicos e portanto, por lei, não havia estabilidade de emprego. 

 

Todos os entrevistados tiveram responderam de maneira convergente à pergunta 

sobre a existência de demissão na empresa e em quais circunstâncias elas ocorriam: “não, só 

se a pessoa agisse de má fé. Caso contrário era muito difícil. Ou só se a pessoa pedisse para 

ser mandada embora” (entrevistada 8); “só por justa causa, roubo, abria-se processo 
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administrativo para se apurar o que aconteceu” (entrevistado 6); “normalmente seria um 

processo administrativo. A pessoa seria demitida caso ela tivesse uma falta muito grave. O 

mais comum era roubo, aí sim” (entrevistado 5); “na época existia somente se fosse por justa 

causa. Porque para as pessoas que tinham interesse acabavam pedindo e fazendo um acordo. 

Mas acho que não haviam demissões. Até 90 pelo menos quando houve a intervenção” 

(entrevistada 4); “demissão por justa causa, se houvesse roubado o banco ou feito alguma 

coisa que ferisse as normas... O banco era tolerante até com uma deficiência técnica que a 

pessoa poderia ter, não havia demissão, mas treinamento para que a pessoa pudesse aprender” 

(entrevistada 3); “raramente havia demissão... A não ser que a pessoa cometesse um delito, 

uma fraude, passava pela auditoria e se comprovado desvio de conduta a pessoa seria 

demitida, o que dava respaldo positivo para quem cumpria com correção seu trabalho.” 

(entrevistado 2); “era muito difícil ter demissão... A gente falava que para ser mandado 

embora tinha que matar ou roubar, fora isso era muito difícil” (entrevistada 1). 

 

Dessa forma o processo de demissão era algo totalmente associado à uma má 

conduta e que provocasse uma demissão por justa causa. Cabe ressaltar que esse fator não era 

um fator de acomodação para os funcionários que possuíam metas e as cumpriam de maneira 

competitiva. Havia programas de competitividade entre as áreas, principalmente as ligadas à 

rede de agências. 

 

No constructo de políticas de recursos humanos podemos associar o rito de 

integração que é marcado pela realização de festas na organização. O evento denominado de 

integração no Banespa, que reunia representantes de todo o país e com a periodicidade anual, 

para atividades esportivas e culturais, representava claramente esse rito.  

 

Nas políticas de recursos humanos pode ser associado o rito para redução de 

conflitos que está associado a processos de negociação coletiva e outras atividades. Nesse 

sentido no Banespa havia a representação dos funcionários em dois níveis diferentes no 

COREP que representava uma área ou região e na DIREP que participava das reuniões de 

diretoria. Esses mecanismos de representação atuavam em momento de negociação salarial e 

outras reivindicações. Além desses níveis de representação havia também algumas 

instituições de representação de funcionários que dava assessoria aos funcionários. “existia 

uma diretoria, a DIREP, a diretoria de representação dos funcionários e própria AFUBESP” 

(entrevistada 3); “tinha representação e era bem forte. Tinha o sindicato, os funcionários 
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tinham uma participação grande. Alem disso tinha a representação interna por 2 órgãos. Um 

era a DIREP e outro o COREP. Pelas greves que tivemos, nos sentíamos muito amparados. 

Na época de dissídio esses 2 órgãos faziam reuniões nas unidades de trabalho e a gente 

participava da assembléia” (entrevistada 1). 

 

Os demais entrevistados também sinalizaram a existência desses órgãos de 

representação dos funcionários que tinham ações ativas junto aos funcionários, além da 

participação de funcionários do Banespa no sindicato dos bancários que tinha um papel 

importante nos momentos de negociação salarial. A representação dos funcionários do 

Banespa era tamanha que havia uma negociação em separado, como no caso do banco do 

Brasil.  

 

A pesquisa mostrou que o Banespa apresentava políticas de recursos humanos bem 

definidas e transparentes para todos os funcionários da organização. Havia uma política de 

cargos e salários definida para cada área, a técnica e a administrativa permitindo que os 

funcionários pudessem conhecer os níveis de remuneração de cada cargo. Também os 

funcionários tinham a possibilidade de traçar seu encarreiramento buscando atingir os 

objetivos profissionais desejados. Além disso havia um pacote de benefícios atraente e que 

motivava os funcionários.  

 

 

6.1.3 Processo de Comunicação 

 

O processo de comunicação na organização é um dos constructos que ajudam a 

desvendar a cultura organizacional de uma empresa, segundo Fleury (1996). Ainda segundo 

Fleury (1996) a comunicação constitui um dos elementos essenciais tanto no processo de 

criação como no de transmissão e cristalização da cultura organizacional.  É preciso 

identificar os meios formais (contatos diretos, reuniões, telefonemas) e escritos (jornais, 

circulares). A autora também comenta que é interessante o mapeamento dos meios informais, 

a chamada “rádio peão”, mas que pelo modelo da pesquisa não foi identificado e explorado. 

 

 Nesse sentido a pesquisa junto aos ex colaboradores do Banespa buscou elementos 

que identificassem como a comunicação era conduzida no banco. Por meio de perguntas que 

levassem os entrevistados a responderem como eram as formas de comunicação existentes. 
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As respostas dos entrevistados mostrou a existência de algumas formas de 

comunicação conhecidas por todos e institucionalizadas na empresa. As respostas forma 

complementares no sentido de que os entrevistados foram destacando alguns veículos 

específicos.  

 

A entrevistada 1 respondeu: “as informações para serviço do dia-a-dia tinham as Its, 

instruções transitórias. Todos os dias chegavam para as agências e departamentos... Tinha o 

jornal do banco. Era mensal. Chamava o banespiano”; “tinham os jornais de comunicação 

interna, tinham as instruções, Its, manuais de instrução” (entrevistado 7); “tinha o jornal, onde 

eu trabalhava, tinham as normas, Its, vídeo jornal, reuniões e convenções” (entrevistada 3); 

“tinha as instruções transitórias.. o gerente administrativo era o responsável por disseminar 

isso na agência. A gente passava para os coordenadores até chegar na base” (entrevistada 4); 

“tinham as instruções transitórias, vinham todas as alterações, além do manual... tinha o jornal 

interno em papel” (entrevistado 5); “tínhamos um vídeo jornal onde o presidente do banco 

falava e às vezes vinham as informações sobre produtos” (entrevistado 6); “até a privatização 

tínhamos também um jornal que era muito lido e aceito, quinzenal, além do jornal diário on 

line...o jornal era bem lido e ansiado pelos funcionários. Fazia integração numa página de 

compra/venda/troca entre várias regiões e funcionários” (entrevistado 2). 

 

Além dos veículos de comunicação os entrevistados ratificaram que ocorriam 

reuniões sistemáticas nas áreas, como também eram selecionados alguns funcionários para 

serem multiplicadores de informações e ajustes nos produtos e serviços. “... além disso tinham 

reuniões que os gerentes faziam. Uma vez por mês. Eram transmitidas informações 

específicas da unidade de trabalho.” (entrevistada 1); “...os conhecimentos de produtos eram 

feitos por multiplicadores, em cada agência, iniciando um produto novo, iniciando um 

processo novo, o multiplicador recebia orientação na regional ou em São Paulo e aplicava no 

ponto de venda” (entrevistado 6). 

 

O entrevistado 2 reforça os meios de comunicação existentes no Banespa, 

comentando, inclusive sobre a linguagem utilizada: 
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“tinham reuniões constantes, as normas numa linguagem mais formal e tinha o 

jornal que entrevistava pessoas e os boletins faziam um pouco mais alinguagem 

popular, coloquial. Aconteciam convenções, campanhas motivacionais, prêmios, 

avaliação de desempenho para promoção, processo seletivo para cargos técnicos, 

como informática” (entrevistado 2) 

 

Podemos sintetizar o processo de comunicação no Banespa como um processo 

amplo, que utilizava diferentes canais e de grande transparência. A comunicação era tratada 

com seriedade na empresa e diversos veículos eram utilizados para o cumprimento do 

processo.  

 

Havia frentes para a comunicação relativa às normas através das instruções 

transitórias e dos manuais de instrução, havia também o jornal “o banespiano” que era um 

veículo impresso e que era distribuído a todos os funcionários. Além deles havia o vídeo 

jornal, uma produção em VHS e que todas as áreas da empresa recebia mensalmente e 

utilizava um momento específico para ser assistido. Como forma de multiplicar as 

especificações de produtos e serviços havia também o processo de utilização de 

multiplicadores. O Banespa também evoluiu seu processo de comunicação utilizando a 

informatização para a elaboração de um jornal diário  on line conforme falou o entrevistado 2. 

 

 

6.1.4  A Organização do Processo de Trabalho 

 

Para a avaliação desse constructo a pesquisa investigou a maneira como o Banespa 

era estruturado em termos organizacionais. Foi investigada a forma de organização da 

empresa em suas diversas áreas e como era o funcionamento da estrutura e suas atividades. 

Foi perguntado aos entrevistados como o banco era estruturado, se as áreas e atribuições eram 

bem definidas e se todos na empresa tinham conhecimento da estrutura e das atribuições. 

 

Em relação a essas perguntas a pesquisa obteve as seguintes respostas:  
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“era bem definido. Havia muitos manuais, era um lugar sagrado o local dos 

manuais. Qualquer dúvida que algum funcionário tinha iria consultar os manuais. 

Havia um departamento que fazia os manuais. Tinham diversos departamentos, era 

bem definido o que cada um fazia, era bem estruturado e tinha onde buscar 

informações” (entrevistada 1) 

 

 

“era um banco, apesar do que a mídia falava, organizado, todo mundo sabia o que 

tinha que fazer. Existia um processo hierárquico forte, definido, respeitado, como 

toda a empresa. A gente acha que empresa pública é desorganizada, mas ele era 

arrumado. A gente tinha segurança de trabalhar, confiava nas pessoas, processo de 

liderança forte” (entrevistado 6). 

 

 

Ainda sobre a questão referente à estrutura da empresa: “olha, na época que eu  

trabalhei, e estou pensando mais como escrituraria, eu acho que era sim sabe, era mais fácil” 

(entrevistada 4); “ as áreas eram bem definidas em departamentos e agências. Todos eles 

tinham seus cargos, hierarquia bem definida. A gente sabia a quem se dirigir, com quem falar, 

quais departamentos procurar dependendo do assunto” (entrevistado 5); “tudo o que acontecia 

no banco era regulamentado em instruções e normas...” (entrevistado 6); “sim, principalmente 

no porte de agência que eu trabalhei, e depois em departamento, você tinha uma definição do 

que você tinha que fazer” (entrevistado 7); “a gente trabalhava em agência, tinham postos, 

gerência regional, departamentos, administração geral, tinha vários departamentos...” 

(entrevistada 8);  

 

Ao serem perguntados se a todos tinham acesso à estrutura do banco e como seria 

esse acesso, os entrevistados responderam: “sim. todo mundo sabia. Nós tínhamos os manuais 

de instrução que eram atualizados todos os dias. Você acompanhava as alterações. Quando 

chegavam as alterações eram passadas para todos os envolvidos” (entrevistada 8); “existiam 

os manuais em papel e você tinha a estrutura organizacional da empresa no papel. Todo 

mundo tinha acesso, desde que se interessasse” (entrevistado 7); “tinha acesso porque a gente 

tinha os manuais de serviços e lá demonstrava todo o trabalho a ser executado em cada área” 

(entrevistado 5); “sim, era dividido em departamentos, setores, seções e todo mundo sabia 
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muito bem o que cada um fazia, qual era a função, a rede de agências era dividida em 

regionais, diretorias operacionais...” (entrevistado 2). 

 

O processo de trabalho no Banespa como foi apontado pelos entrevistados era 

altamente estruturado. Era uma empresa dividida nas áreas técnica e administrativa seguindo 

de maneira coerente as estruturas de cargos e salários apontadas no constructo de política de 

recursos humanos. A organização possuía diversos departamentos, era bastante 

departamentalizada em que todos os colaboradores sabiam seu papel claramente. A análise 

deste constructo alicerçada nas informações da pesquisa permite associar o Banespa à 

metáfora organizações como máquinas de Morgan (1996) com a definição foi apresentada 

no capítulo 2 sobre cultura organizacional. Uma organização associada a essa metáfora de 

maneira sintética definida por Morgan é burocrática, dividida em partes que se integram, com 

o papel de cada uma bem definido, como acontecia no Banespa. 

 

Os departamentos tinham um papel claro de dar suporte às atividades que ocorriam 

junto aos clientes, principalmente na rede de agências e postos de atendimento. Era claro na 

organização a importância do cliente e o quanto todos deveriam estar dispostos a atendê-los 

em suas necessidades, esse aspecto será analisado no constructo sobre valores. Dessa maneira 

a empresa tinha o funcionamento de uma engrenagem composta por diversas áreas e que 

convergem na rede de atendimento. Nas entrevistas diversas áreas foram citadas: “havia um 

departamento que fazia os manuais” (entrevistada 1). Esse departamento tinha o nome de 

departamento de organização cuja sigla era DEORG: “...fui para a agência Central com outras 

colegas...” (entrevistada 3); “...na época foi constituído o CCI pelo RH...” (entrevistado 5). O 

departamento de recursos humanos tinha a sigla DERHU. Os demais departamentos também 

eram representados por siglas e faziam parte da AGER – administração geral. As agências era 

divididas geograficamente e constituíam diferentes regionais. Também por questões 

geográficas as regionais eram agrupadas e formavam as diretorias operacionais. 

 

 O que os entrevistados deixaram claro era que a estrutura do banco era assimilada 

por todos e ratificadas por todos como adequada ao trabalho. Em diversas entrevistadas foi 

mencionado que quando se tinha uma dúvida em relação a determinado produto ou assunto, 

bastava recorrer aos manuais e ligar para a área. A dinâmica de funcionamento das áreas, 

mesmo sendo muitas, não era algo que dificultava o trabalho dos funcionários. Pelo contrário 

todos se sentiam a vontade na estrutura. “no Banespa as áreas eram bem definidas em 



60 
 

departamentos, agências, todos eles tinham seus cargos e hierarquia bem definida. A gente 

sabia a quem se dirigir, com quem falar, quais departamentos procurar dependendo do 

assunto” (entrevistado 5). 

 

 

 

6.1.5 Valores 

 

Segundo Costa (2007) os valores são os atributos realmente importantes para a 

organização, virtudes que se pretende preservá-las e são incentivadas. 

 

O Banespa nesse momento 1,  antes de passar pelo processo de privatização, 

utilizando como referencial as entrevistas realizadas, possuía valores bem claros do ponto de 

vista de seus colaboradores. Valores associados à ordem, à moral e à ética no trabalho. Era 

valorizada e respeitada a estrutura hierárquica bem definida. A empresa trabalhava de maneira 

correta, nos parâmetros legais e isso era valorizado pelos funcionários. 

 

No Banespa não havia um placa informando quais eram os valores da empresa. Após 

a privatização é que foram publicados os valores constantes na descrição feita anteriormente: 

foco no cliente, equipe, qualidade, transparência, compromisso, eficiência, inovação e solidez. 

 

Mesmo havendo uma publicação posterior ao momento da privatização alguns dos 

valores publicados podem ser associados ao Banespa antes da privatização. Nas entrevistas 

realizadas foi possível perceber que havia uma grande preocupação no atendimento ao cliente 

buscando satisfazer sempre suas necessidades. Os colaboradores utilizavam a clara 

distribuição das áreas e a grande acessibilidade que havia para tomar iniciativas e resolver os 

problemas dos clientes. O interesse no atendimento junto aos clientes foi uma grande marca 

do Banespa. Os clientes tinham um relacionamento grande com os funcionários, 

principalmente os que trabalhavam em agências. “acho que banespiano defendia a empresa, o 

colega, fazia o máximo pelo cliente, era uma questão mais humana que comercial...” 

(entrevistado 2) 

 

O valor relacionado ao trabalho em equipe também tem uma sinergia com que 

acontecia com o Banespa antes da privatização. Pelo fato de haver uma integração entre os 
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colaboradores, como foi apontado em diversas entrevistas e analisada no constructo de 

políticas de recursos humanos, havia no banco um forte espírito de equipe. A entrevistada 8 

destaca: “...o Banespa também tinha as metas para serem cumpridas. O que se fazia, vendi 2 

din-din (título de captalização), passava um para você. A agência ganhava”;    

  

 

“mas o pano de fundo era o convívio dos funcionários, com o lema dos três 

mosqueteiros, um por todos e todos por um. Era uma característica do funcionário 

que trabalhava no Banespa, por haver um espírito coletivo que, hoje se batalha 

para ter, os banespianos tinham naturalmente. Os funcionários vestiam a camisa, 

suavam a camisa. Tanto é assim que depois que o  Banespa foi privatizado acho 

que é a única empresa que ainda tem uma associação de funcionários aposentados 

que ainda vestem a camisa e lutam por ela” (entrevistado 2). 

 

 

Em relação à qualidade podemos dizer que havendo tanto empenho dos 

colaboradores em satisfazer as necessidades dos clientes e que isso tenha gerado um forte 

relacionamento das pessoas com a empresa, podemos esperar que o trabalho realizado possuía 

um nível de qualidade aceitável. Por ser uma empresa de economia mista a demora para a 

realização de determinados investimentos prejudicava algumas questões técnicas, mas isso era 

superado pelo espírito de equipe dos funcionários que atendiam seus clientes de maneira 

eficiente. 

 

Podemos repetir o raciocínio anterior no sentido de que os valores relacionados à 

transparência, compromisso e eficiência estão alinhados ao que acontecia no Banespa. As 

entrevistas mostraram que os colaboradores do Banespa tinham uma rotina em que as coisas 

eram claras. Todos sabiam o que deveriam fazer e o que esse seu trabalho contribuía para a 

empresa. O compromisso dos colaboradores era representado pelo que disse o entrevistado 2 

quando ele mencionou que os funcionários vestiam a camisa da empresa. Isso significa que 

todos estavam alinhados no sentido de realizar as atividades necessárias para a manutenção da 

empresa no patamar de destaque que ela tinha. Era um empresa competitiva e que tinha metas 

a serem cumpridas, como ratificou a entrevistada 8. Em relação a eficiência os colaboradores 

do Banespa também tinham esse valor assumido.  
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“o que eu percebia era uma empresa que tinha uma estrutura muito forte, uma 

estrutura bem definida, os funcionários, a maioria, muito comprometida com a 

empresa, vestir a camisa, dar o sangue, além do horário, final de semana, a gente 

não estava  muito preocupado se o banco iria pagar hora extra. Até porque isso não 

era permitido em todas as áreas, só algumas. Então a gente vestia a camisa e se 

sentia parte da empresa, como banespiano.... antes da privatização as pessoas 

davam o sangue para as coisas saírem, não era fácil” (entrevistada 1). 

 

 

O valor solidez estava presente na empresa e acompanhava sua história no 

desenvolvimento do estado de São Paulo e do país. Era um banco que para a sociedade e para 

os colaboradores apresentava bem clara a imagem de ser um banco grande e sólido. 

 

O valor inovação é o único que dos valores divulgados pós privatização não podem 

ser incorporados ao Banespa. Por ser uma empresa que dependia de decisões políticas quando 

se tratava de investimentos e gastos maiores, os projetos de inovação não faziam parte do core 

business da empresa. Para empresas do setor financeiro, invariavelmente as questões 

associadas à inovação passam por fortes investimentos em tecnologia e desenvolvimento de 

produtos e serviços. No Banespa isso não acontecia. 

 

 

6.1.6 Sentimentos 

 

Os sentimentos que encontramos na organização são também um importante 

constructo para a identificação de sua cultura. No caso do Banespa, a pesquisa apontou na fala 

dos entrevistados alguns sentimentos relacionados ao trabalho e à convivência com demais 

funcionários.  O sentimento de que se trabalhava numa grande empresa e que isso era 

representado pela figura de uma família foi um dos sentimentos que estiveram presentes na 

pesquisa. “banespiano era um irmão...” (entrevistado 7); “...acho que era um família e eu me 

identificava plenamente” (entrevistada 3).   
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“era uma empresa que a gente tinha orgulho de pertencer, de trabalhar, de fazer 

parte. Mesmo antigos funcionários, como os mais novos que foram chegando, 

acho que as pessoas queriam fazer o melhor e queriam colocar o Banespa numa 

competitividade muito além do que ele podia, mas as pessoas vestiam a camisa e 

lutavam por essa empresa, tinham orgulho. Acho que tinha muita devoção por 

parte do funcionário. Acho que todo funcionário era devoto da empresa” 

(entrevistado 2). 

  

 

O sentimento de orgulho de fazer parte da empresa foi um dos destaques obtidos na 

pesquisa. 

 

Além do orgulho de fazer parte da empresa, outro sentimento apontado pela pesquisa 

é associado ao fato de que as pessoas depositavam seu futuro na empresa. O trabalho no 

Banespa não era temporário. Os funcionários desenhavam seu futuro com base na empresa em 

que trabalhava. 

 

“era a nossa vida, vivia aquilo no dia-a-dia. Você sabia que ali era seu futuro, o 

futuro da sua família. Você existia numa integração muito grande, você vivia bem 

ali dentro. Você sabia que podia fazer projeções para o futuro, longo prazo. Você 

tinha certeza que estaria coberto, que você estaria numa empresa que iria te dar, 

iria ficar até o final de sua carreira. Essa era a idéia” (entrevistado 5). 

 

 

Os sentimentos que foram detectados em relação ao Banespa são associados à 

família, orgulho de pertencer, devoção e de estabilidade em relação ao futuro. Esses 

sentimentos permitiam com que os funcionários trabalhassem mais motivados e integrados. 

 

 

 

6.1.7  Histórico do Banespa 

 

Segundo Fleury (1996:23) recuperar o contexto histórico e econômico em que a 

empresa foi criada é importante para a identificação da cultura organizacional. Isso é 

importante para a compreensão da organização e seus objetivos. 
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Relembrando a história do Banespa, apresentada com maiores detalhes no capítulo 4, 

vimos que a organização nasce com a vocação de uma empresa voltada para o 

desenvolvimento do setor agrícola. Essa foi a grande marca do banco, principalmente no 

interior do estado. Um fato importante ocorreu em 1926 quando o estado de São Paulo 

assume o controle acionário do banco. Em 1949 ocorre a inauguração da matriz no centro da 

capital. Sendo o maior prédio da cidade até então temos o reforço do posicionamento da 

grandiosidade do banco. 

 

Um fato marcante na história do banco ocorreu em dezembro de 1994, que foi a 

intervenção do banco central do Brasil. Há diversas análises sobre a intervenção do banco, 

pelo fato da mesa ter ocorrido logo após a eleição de um governador que representava um 

partido com idéias neo liberais, que dentre seus princípios, defende a privatização de setores 

que podem ser gerenciados pela iniciativa privada. 

 

O que a história do Banespa mostra é que a empresa ao longo de sua história, desde 

sua formação, teve incorporado o caráter de ser uma grande empresa e com vocação 

ambiciosa. O Banespa sempre se posicionou como o maior banco do estado, o que de fato foi. 

 

Esse espírito esteve presente nos funcionários e no símbolo tradicional da empresa 

que é o edifício sede. Inclusive o prédio do Banespa é utilizado até hoje em diversas ações 

comerciais o caracterizando como símbolo do estado. 

 

A cultura do banco tem na sua história os direcionamentos comportamentais e de 

sentimentos que a pesquisa mostrou. 

 

 

6.2  A privatização do Banespa 

 

A privatização do Banespa representou um momento marcante na historia da 

empresa e na vida de seus funcionários. O embate jurídico foi grande em que diversas 

liminares procuravam retardar e até cancelar o leilão de privatização. Mesmo com todas as 

tentativas realizadas pelas diversas associações de defesa do banco o leilão aconteceu em 20 

de novembro do ano 2000. A pesquisa não vai abordar os aspectos políticos e judiciais do 

processo de privatização do banco. 
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Cabe destacar que o processo de privatização ocorreu durante o período em que tanto 

o presidente da república quanto o governador do estado eram representantes de um partido 

que defendi os ideais neo liberais, dentre os quais a privatização faz parte. 

 

A pesquisa teve como foco entender sob o ponto de vista daqueles que viviam uma 

história dentro da organização há mais de 12 anos, uma vez que o entrevistado que entrou 

mais tarde no banco foi em 1988 (entrevistado 6). Também destacamos entrevistados que 

entraram na empresa na década de 1970 e que no momento da privatização possuíam mais de 

25 anos de empresa. Os entrevistados já tinham os aspectos da cultura organizacional 

incorporados em suas atividades e comportamentos. Mesmo os que conseguiram a 

aposentadoria, têm claro que não aposentaram naquela empresa que tinham entrado. As 

aposentadorias ocorreram por motivos trabalhistas que não deram o prazer imaginado para o 

momento. O medo e a angustia de não conseguir se aposentar após a privatização foi falado 

ao longo das entrevistas. 

 

Para compreender os sentimentos envolvidos no processo de privatização a pesquisa 

perguntou a todos os entrevistados: como foi o processo de privatização? Tivemos 

praticamente todas as respostas convergindo para o mesmo tom, ou seja, de tristeza, de dor e 

de sentimento de perda. 

 

 

“começou com a intervenção do banco central. Já sabíamos que algo iria acontecer 

e não seria bom para nós. Ali já ficou muito esquisito, a gente tinha diretorias não 

comprometidas com o banco, estavam ali para fechar o banco. Víamos o 

patrimônio que demos o sangue para construir ser dilapidado... a privatização foi 

dolorosa para todos... foi traumático, doloroso. Trabalhava na matriz, no centro, 

todos descemos para ver o resultado do leilão. Era como se tivesse acabando toda 

uma estrutura, parte de uma vida. Foi muito doloroso.” (entrevistada 1). 

 

  

Outras respostas: “doloroso. Foi uma transformação muito grande. Eu já tinha 13 

anos, entrei em 87 e tinha 3anos fora. Era minha família. As pessoas que estavam à sua volta 

estavam desesperadas...” (entrevistada 3); “foi bem dolorido...” (entrevistado 2); “...foi 

terrível. Nós íamos sofrer um corte de futuro. Acabaram com a empresa que a gente gostava e 
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vivia ela no dia-a-dia...” (entrevistado 5); “...a privatização, num primeiro momento foi um 

susto, mas fui me preparando para isso e tive a iniciativa de ir para a frente, de não ficar no 

mesmo lugar” (entrevistado 6); “... dolorido. Doloroso...” (entrevistada 8). 

 

Com isso a pesquisa mostrou que o processo de privatização representou uma forte e 

grande ruptura. Mesmo com a intervenção do banco central ocorrida no final de 1994 havia a 

esperança de que o banco retornasse para o controle do estado e com isso as coisas voltariam 

ao patamar anterior. 

 

 A pesquisa identificou que o sentimento de tristeza e dor passado pelos funcionários 

do Banespa parecia indicar, ou anunciar, o que estaria por vir em relação ao novo cenário 

profissional. A sensação de que estava ali, no processo de privatização, o corte no futuro 

desenhado no campo profissional e pessoal. 

 

Em função dos sentimentos negativos relacionados com o processo de privatização, a 

pesquisa procurou captar os sentimentos logo após o processo e tivemos as seguintes 

respostas: “tenso, tensão” (entrevistada 8); “foi horrível” (entrevistado 5); “a gente tinha 

muito medo” (entrevistada 4); “o sentimento era de total desvalorização” (entrevistado 2). O 

entrevistado 7 apresentou um depoimento de como foram os momentos logo após a 

privatização: 

 

“no primeiro momento o pessoal que veio chegando de fora veio bastante 

sorridente, mas a gente ficou com o pé atrás porque você não sabe quem está 

chegando e a gente tinha passado pela federalização que veio colocar a empresa 

nos trilhos, como falavam. Aqui não, veio o novo dono. Tinha incerteza, um ponto 

de interrogação bem na frente da gente, foi bastante complicado, você não sabia o  

que ia acontecer.” (entrevistado 7). 

 

 

A pesquisa mostrou que, na visão dos funcionários do Banespa, tinha sido instaurado 

o caos. Ninguém sabia o que realmente iria acontecer e as pessoas viam seus projetos serem 

interrompidos de maneira abrupta. Os sentimentos de angústia prevaleciam e a incerteza em 

relação ao futuro passou a ser uma grande incógnita. 
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Do ponto de vista da cultura organizacional e do modelo de identificação da cultura 

desenvolvido por Fleury (1996) o processo de privatização entra como um dos momentos 

significativos na história da empresa. Por ser um fato relevante na história poderá ter trazido 

algumas conseqüências culturais e que serão analisadas no próximo tópico. 

 

 

 

6.3 Momento 2: pós privatização 

 

 

6.3.1 Socialização de Novos Membros 

 

Da mesma maneira que a pesquisa identificou a maneira com que os novos 

colaboradores eram recebidos no Banespa antes da privatização. Após o momento da 

privatização em que a pesquisa apontou os sentimentos e como ocorreu o processo sob a ótica 

dos funcionários foi perguntado como passou a ser esse constructo na nova empresa. 

 

Ratificamos que a socialização dos novos membros é um dos elementos para 

identificação de cultura organizacional de acordo com a metodologia desenvolvida por Fleury 

(1996). 

 

Também é importante destacar que logo após a privatização do Banespa no dia 20 de 

novembro de 2000, o novo controlador realizou um grande plano de demissão voluntária. 

Esse programa teve como foco a redução de funcionários do banco. Esse processo em seu 

primeiro momento teve uma leitura clara por parte dos entrevistados: “no começo houve 

muito receio, depois da privatização teve um PDV – plano de demissão voluntária, era muito 

evidente, pela forma com que a empresa entrou que nós não éramos bem vistos” (entrevistada 

1). 

 

No Banespa a forma com que os funcionários eram contratados era clara e 

transparente uma vez que era realizada por intermédio de concurso público. A nova empresa, 

por ser uma empresa totalmente privada, os critérios de contratação eram diferentes e foram 

descritos pelos colaboradores entrevistados da seguinte forma: 
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“no Banespa era concurso público, menos para os cargos políticos. No Santander 

não. Era seleção, estagiários, terceiros, tinha muita amizade, entravam grupos. 

Falávamos, vem o grupo de tal banco e vinha uma leva de pessoas daquele banco. 

As contratações em determinado nível eram na base da amizade” (entrevistada 1). 

 

 

Ainda sobre a forma de contratação após a privatização: “era o amigo do amigo. Isso 

aqui era reduto de amigos. Então você tinha que ter cuidado com o que falava porque podia 

descobrir que o cara era amigo desde criancinha. Era só por amizades e indicações. O famoso 

quem indica” (entrevistada 3); “diferente, porque aí já não era mais concurso, era baseado em 

indicações, currículos, tinha que ter a idade bastante baixa, totalmente diferente. o perfil você 

percebia um pessoal mais bonito, garotos mais badalados, partindo mais para essa linha” 

(entrevistado 5); 

 

 

“era bem diferente. tem sempre alguém que indica alguém, ou o filho, ou o 

sobrinho de doutor fulano. Acho que tudo aquilo que foi condenado na gestão 

pública se pratica com menos escrúpulo do que antes. Vejo sempre alguém 

pedindo para contratar alguém para cargos bacanas.” (entrevistado 2). 

 

 

Houve uma forte ruptura na maneira com que as pessoas estavam acostumadas tanto 

no processo de contratação como no de socialização de novos funcionários. O que a pesquisa 

mostrou era que aquele processo de treinamento de quase uma semana que o funcionário tinha 

logo que entrasse no banco e que lhe era apresentada toda a estrutura do banco acabou. Pela 

própria característica da contratação não havia um processo de recepção estruturado dos 

novos colaboradores. Percebe-se que eram formados grupos específicos de profissionais vindo 

de outras empresas e que eram atraídos para o Banespa em função das amizades e das redes 

de relacionamento. O controlador do novo banco não desenvolvia nenhum processo de 

socialização de novos membros, como acontecia no Banespa antes da privatização. 

 

 

 

 

 



69 
 

6.3.2 Políticas de Recursos Humanos 

 

 

Após a privatização a política de recursos humanos foi um dos constructos que mais 

sofreram alterações. A maior e mais séria está associada ao fato de que a partir da privatização 

não havia mais uma política bem definida e clara. Nem mesmo em relação a cargos e salários. 

 

Esse foi um dos pontos mais marcantes uma vez que os funcionários tinha, desde o 

momento de socialização, uma clara visão de como eram distribuídos os cargos na empresa e 

como era a remuneração de cada cargo.  A pesquisa procurou identificar a forma da política 

de cargos e salários junto aos entrevistados procurando estabelecer um comparativo em 

relação ao Banespa. Obteve-se as seguintes respostas: “totalmente diferente. contratava-se um 

gerente do mercado e pagava-se um valor e contratava-se outro por outro valor, dependendo 

da indicação de quem vinha. Isso era claro” (entrevistado 6); “é pouco transparente. Tenho 

uma amiga que era do Banespa, que foi GA e agora é gerente de conta e ganha menos de 

R$3.000,00. Só que eles contratam no mercado por cerca de R$4.000,00” (entrevistada 4); 

“como as outras coisas, os critérios não são claros. Não consigo saber porque alguém vai 

ganhar mais, vai ter bônus ou mérito. Não consigo entender porque isso não é divulgado” 

(entrevistado 2). A entrevistada 3 apresenta um relato ainda mais contundente: 

 

 

“a remuneração era um negócio fechado a sete chaves. Eles falavam que os 

banespianos ganhavam muito bem. Só que o salário entre amigos era infinitamente 

superiores ao pagos no banco. Por exemplo, um superintendente foi fazer um 

trabalho que agente fazia, só que ele ganhava 2 ou 3 vezes mais do que a gente 

estava ganhando. Um gerente também ganhava mais, fora a política de bônus. Era 

uma política diferenciada de remuneração” (entrevistado 3). 

 

 

A pesquisa mostrou que num dos pilares das políticas de recursos humanos que trata 

das questões relacionadas à cargos e salários houve uma grande alteração. Para os 

profissionais que estavam acostumados com um processo totalmente transparente e claro se 

viram num contexto muito diferente. Nas entrevistas ficou claro o sentimento de que os 

funcionários do Banespa que, como falou, por exemplo, a entrevistada 3, eram vistos como 

profissionais que já ganhavam muito, não teriam grandes oportunidades na empresa. “...para 
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mim e para os meus colegas não. Se existe oportunidade de crescimento no banco ela é para 

uma faixa etária bem abaixo ou para alguém de mercado” (entrevistado 2). O ponto central na 

mudança dessa questão de cargos e salários pós privatização está no fato de não haver uma 

política publicada em relação aos cargos e salários, ficando a cargo de cada área a 

contratação, a definição do cargo e a remuneração que, como os entrevistados apontaram 

dependia de quem havia feito a indicação. 

 

Sobre a estrutura, antes transparente e acessível , de cargos e salários a entrevistada 1 

declarou: 

 

 

“... uma das primeiras coisas que acabaram foram os manuais, que deixaram de 

existir. Chamávamos carinhosamente os manuais de verdinhos (a capa dos 

manuais era da cor verde). Acabaram, inclusive as informações de cargos e 

salários. Quem entrava, não sabíamos nem o que elas eram. Conversando com um 

diretor, perguntei o que ele era na nova estrutura. Ele disse que não sabia nem o 

nome e o cargo que ele iria ter. Não só acabou a descrição de cargos e salários 

definida, que não era nem a melhor, mas estava bem definida. Não só isso acabou 

como as pessoas que entravam não sabiam. Parecia amadorismo. Não parecia uma 

multinacional que contratava alguém que não sabia onde se encaixava na estrutura. 

Ela sabia o salário e muito provavelmente o bônus que iria receber, mas da 

estrutura não sabia nada.” (entrevistada 1). 

 

 

Além dos cargos e salários, outro ponto importante na política de recursos humanos 

está associado aos benefícios oferecidos pela empresa. Normalmente esses benefícios formam 

um pacote que complementam o salário. Também nesse ponto que era transparente aos 

funcionários do Banespa antes da privatização, após a mesma tornou-se obscuro. Da mesma 

maneira que não se tinha uma política clara sobre os cargos e suas respectivas remunerações, 

o mesmo ocorria com os benefícios. “...eram contratados no novo CNPJ, os benefícios eram 

diferentes, o salário era diferente...” (entrevistado 6). 

 

Com isso podemos perceber que no Banespa começou a existir dois tipos de 

funcionários: os que eram do Banespa e os novos. Esse fato poderia ser apenas relacionado a 

um movimento natural de ajuste estrutural, mas acabou, sendo mais complicado pelo fato das 
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pessoas serem contratadas de maneira não transparente, de terem remuneração diferenciada e 

também de forma não clara. O mesmo podemos falar em relação aos benefícios, incluindo os 

bônus que não haviam no Banespa. Começa com esse processo de separação entre os 

funcionários gerar efeitos no relacionamento entre as pessoas e que repercutirá na integração 

entre os funcionários. 

 

Outro pilar da política de recursos humanos está associado a carreira dos 

funcionários da empresa. No Banespa havia as opções de crescimento na área administrativa, 

ligada aos pontos de venda (agências, posto de atendimento, gerências regionais e diretorias 

operacionais), ou na área técnica (departamentos da administração geral).  Com a privatização 

acabaram essas possibilidades estruturadas. O funcionário era contratado para uma 

determinada área específica, sem poder avaliar um aproveitamento numa outra área.  

 

Os entrevistados foram perguntados sobre os planos de carreira na nova empresa as 

respostas vieram ao encontro do apresentado anteriormente em que o os funcionários do 

Banespa teriam dificuldades de crescimento na nova empresa e que as estruturas da política 

de recursos humanos estavam acabando. Os entrevistados responderam da seguinte maneira:  

“ acabou. Quando eles precisavam de alguém para alguma área eles não davam promoção, 

eles iam ao mercado. Pegavam um monte de currículos e você não tinha mais contato com o 

Rh. Você fazia pergunta pelo sistema, mandava seu currículo via sistema” (entrevistado 5); 

“...como banespianos tivemos que abrir mão de várias coisas que tínhamos assegurado, se 

quiséssemos manter os empregos...” (entrevistada 8); “... como as outras coisas, os critérios 

não são claros. Não consigo saber porque alguém vai ganhar mais, vai ter bônus ou mérito. 

Não consigo entender porque isso não é divulgado” (entrevistado 2); 

 

 

 “o plano de carreiras e cargos e salários, puseram no armário e fecharam. A partir 

dali não existia nada. As pessoas, para trabalhar na mesma função eram 

contratadas pelo dobro do salário de outras. Trazendo pessoas do mercado por 

critérios diferentes, não se respeitava, não tinha critérios nem política nenhuma” 

(entrevistado 6). 
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“...  não ouvíamos falar em promoção de banespiano. No início achávamos que 

iríamos ter chance. Quem ficou achou que tinha diferencial e que esse diferencial 

iria ser recompensado com promoção. Pouquíssimos casos de promoção 

aconteceram na área técnica. Nas agências acho que foi mais fácil, porque teve 

agência em que 70% dos funcionários saíram no PDV. Eles precisavam de 

funcionários. Deram oportunidade para telefonistas serem gerentes de conta. Então 

a carreira para essas pessoas deu uma guinada. Na área ligada a administração 

muita gente ficou esperando promoção até o dia de sair. Houve casos que chefes 

mais humanos brigaram por promoções de funcionários, mas isso dá para contar 

no dedo. A maioria ficou esperando e nunca chegou” (entrevistada 1). 

 

 

 

Como vimos acima além das questões relacionadas a cargos, salários e benefícios, os 

pontos associados à carreira das pessoas também se perderam.  Os processos de promoções 

que no Banespa eram claros, tanto as formas como os critérios, após a privatização foram 

simplesmente abandonados.  

 

 

“no Banespa a gente tinha promoções horizontais num determinado período de 

tempo. Por exemplo, analista depois de 18 meses mudava de letra, 

horizontalmente. Ou por decurso de prazo, ou porque o chefe liberava. Quando 

chegava no limite dependia de indicação do chefe. No Santander não havia 

critério, nem mesmo por fazer um bom trabalho, porque o chefe não tinha 

autonomia” (entrevistada 1). 

 

Diante das informações sobre as mudanças no processo de promoção na nova 

empresa os entrevistados foram questionados se viam oportunidades de crescimento na nova 

empresa. As respostas foram: 

 

“aparentemente sim. Num primeiro momento parecia a América, terra de 

oportunidades. Parecia uma festa, farra do boi. Chagava gente nova, que ganhava 

salário maior que o seu. Achei que pelo meu trabalho, formação, background da 

empresa, teria oportunidade. Tive oportunidade de trabalho, não posso negar. Tive 

reconhecimento verbal mas não transformou-se em reconhecimento financeiro...” 

(entrevistada 1). 
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Para a entrevistada 3 a questão das oportunidades estão alinhadas com a da 

entrevistada 1: “só promessa. E nunca aconteceu. Fui mandada embora como analista. Só 

consegui mérito em 2007 depois de ter criado um caos lá dentro, com uma greve branca”; 

“não, não vi. Para mim e para os meus colegas não. Se existe oportunidade de crescimento no 

banco ela é para uma faixa etária bem abaixo ou para alguém do mercado” (entrevistado 2); 

“não” (entrevistada 8); “não, principalmente para quem era do banespa” (entrevistado 5). O 

entrevistado 6 descreve um pouco mais essa questão das oportunidades mostrando a diferença 

que existia em relação a esse tema nos dois momentos pesquisados: 

 

 

“no Banespa pelo processo que existia tive uma carreira até rápida. Passei em 

concurso para supervisor depois para gerente adjunto. Tinham concursos, de 

crédito imobiliário, etc. existia a possibilidade e você se candidatava. Havia uma 

prova, uma entrevista e você podia assumir algumas funções. Na nova empresa era 

entrevista de 20 minutos. Se você conseguisse o acesso de estar num lugar e a 

pessoa gostasse de você em 20 minutos, ela decidia, você mudava de função.” 

(entrevistado 6). 

 

 

Como vimos, a desarticulação, tanto da política de cargos e salários que existia no 

Banespa quanto dos processos de promoção, também com critérios claros antes da 

privatização, geraram um grande conflito entre os funcionários. Esse conflito teve 

conseqüências em outros pontos de análise da políticas de recursos humanos como a 

integração dos funcionários, por exemplo.  

 

Outro tema relacionado à política de recursos humanos e que foi apontado pelos 

entrevistados como bem significativo no Banespa era o processo de integração que havia entre 

os funcionários. Institucionalmente havia uma grande reunião anual com atividades esportivas 

e culturais. Participavam os funcionários do país todo e de todas as áreas. Esse tipo de evento 

contribuía para integrar as pessoas e também estimulava o conhecimento de pessoas de outras 

áreas, o que contribuía para a melhoria do trabalho. 

 

Os entrevistados foram questionados sobre como ficou a integração entre os 

funcionários depois da privatização.   
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“a primeira coisa que marcou e que deu para perceber que iria ser um novo mundo 

é que toda agência e departamento tinha sua copa, para as pessoas tomarem seu 

café, encontrar com os colegas. Já de início acabaram com as copas....mas já não 

se percebia a mesma união. Entre os colegas havia muita animosidade porque 

chegava um do Santander e se achava superior ao outro que era do Banespa, era o 

incorporador e o incorporado.” (entrevistada 3). 

 

“... cada dia chega um funcionário mais prepotente, achando que vai resolver o 

problema e na prática não consegue fazer o que se propôs. Aí a rotatividade é 

grande, a insatisfação maior. Não há integração. O regime feudal impera, dividido 

por baias modernas, mas as pessoas não se falam. Não tem mais o churrasquinho 

de final de semana. Mesmo a integração esportiva e cultural que até foi adotada 

pelo Santander  por 2 ou 3 anos ela já se acabou. Não se fez mais esse evento 

porque eles entendem que o futebol, o churrasquinho é uma coisa brega, cafona, 

mas isso faz falta e eles não se deram conta. As convenções são bem produzidas, 

com cores institucionais, mas está faltando a ligação básica do ser humano. Há 

muita competitividade. A saúde dos funcionários está comprometida. Falta uma 

coisa chamada respeito.” (entrevistado 2). 

 

 

“... ficou tão ruim que a gente via banespiano cerceando banespianos. Antes a 

competição acordada era legal, mas aquela que é feito brincadeira de criança que 

tem 3 cadeiras e todos ficam correndo em volta para quando falar chega você ficar 

segurando sua cadeira para puxar e sentar. Não é legal? A brincadeira não é para a 

gente trapacear ninguém. E o mais triste que a gente viu, que a gente previa mas 

achava que não iria acontecer ao longo da história era banespiano prejudicando 

banespiano em nome de uma hierarquia que considerava todo mundo lixo para 

sobreviver. As relações ficaram muito ruins. Gente que vinha do mercado e que 

não conhecia os clientes, então o resultado sempre era pior .” (entrevistada 4). 

 

 

 

 

 

 

“no começo houve muito receio. Depois da privatização teve PDV. Era muito 

evidente pela forma que a empresa entrou que nós não éramos bem vistos. Pela 

forma que éramos tratados, pela falta de respeito. Como eu dava suporte em várias 
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diretorias, acompanhei de perto o tratamento que os diretores novos davam para os 

funcionários antigos, falta de respeito com o trabalho. Depreciação com o 

banespiano. A integração foi se desintegrando. Houve a perda de identidade na 

nova empresa. Se não há identidade não há integração, as pessoas ficaram com 

medo, receio. Integração não era mais um evento que a gente sentia. Você não 

sabia se no dia seguinte você estaria trabalhando. Era um clima de mistério e 

éramos o bicho papão. Era como se não soubéssemos tocar o banco, porque se 

soubéssemos não daria no que deu. Essa era a sensação. Não dava para ter 

integração. Os banespianos tinham receio, medo. Marido e mulher que 

trabalhavam juntos não sabiam se iriam continuar no emprego. Foram períodos 

tenebrosos. A integração cultural num primeiro momento continuou acontecendo, 

em julho, depois agosto, depois setembro. O banco parece que não conseguia se 

organizar ou aquele assunto não era importante para ele. Mas tinha que ter porque 

parece que não pegava bem não ter, porque o discurso era que o funcionários eram 

importantes . Mas no dia a dia não era o que acontecia. Tudo o que ouvíamos de 

integração não acontecia. Presenciei o presidente falar que não sabia porque não 

sentia mais que os funcionários não vestiam a camisa. A integração só podia 

acontecer se houvesse identidade e os funcionários vestissem a camisa. Então o 

que passou a ter foi uma maquiagem que precisava ter para mostrar que tudo 

continuava igual .” (entrevistada 1). 

 

 

Era clara a defasagem entre o discurso e a prática em relação aos funcionários. No 

cotidiano as pessoas percebiam que o que havia eram apenas palavras sem o real interesse no 

funcionário da empresa. Vimos que o próprio presidente percebia a diferença no 

comportamento das pessoas. Os funcionários do Banespa sentiram o impacto da privatização.  

 

A entrevistada 1 coloca elementos profundos em relação a perda de identidade e que 

serão considerados na conclusão para indicações de estudos futuros que investiguem esse 

aspecto juntamente com o auxílio de outras ciências, focando o indivíduo e não apenas a 

organização como é o objeto dessa pesquisa. 

 

Os pontos de venda do Banespa também exerciam ações de integração de seus 

funcionários. Uma característica específica das unidades do banco era que praticamente 100% 

delas possuíam uma churrasqueira no fundo da agência para reuniões dos funcionários.  

Algumas delas tinham um verdadeiro espaço para eventos, com toda a infra-estrutura 

necessária para diversos tipos de eventos.  Em todas elas haviam reuniões semanais em que 
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era estimulada e reforçada a reunião da equipe. Com a privatização, uma das primeiras 

medidas foi a proibição dessas reuniões e a desativação dos espaços. 

 

 

“... acabou, né? Acabou porque na verdade eles proibiram por motivos de 

segurança, acho que eles tiveram uma mudança na política de segurança deles. E a 

gente não tinha mais as pessoas trabalhando à noite e o que sobreviveu eram 

grupos que se encontravam em bares. Mas de equipe, (após a privatização) dá para 

contar as festas legais que a gente teve de final de ano. Tinha dia que as festas 

eram compromissos de trabalho mesmo. Tudo muito estilizado, todo mundo igual, 

os ternos pretos e as gravatas vermelhas” (entrevistada 4). 

 

 

 

Ainda sobre a integração dos funcionários: “foram misturando as pessoas, do geral 

do comércio, era uma torre de babel. O Banespa foi comprado, as pessoas vinham de fora e 

tinham preconceito com as pessoas do banco, banespianos recebiam gozações” (entrevistado 

6 ); “...Santander não tem integração. A integração que existe é de banespiano.” (entrevistada 

8); 

 

 

“acabou, eles tentaram fazer mas mudou o modelo. As pessoas participavam 

obrigadas. Nesses departamentos que foram divididos por baias, acabou o 

relacionamento. As pessoas trabalhavam próximas e não sabiam quem era a 

pessoa, não conhecia. Tocava o telefone do lado e ninguém atendia. As pessoas 

não conversavam. O XXX (novo diretor) falou: “não entendo porque vocês 

gostam tanto da empresa. Aqui a gente tem que vir trabalhar, ganhar dinheiro e ir 

embora”” (entrevistado 5). 

 

 

Como foi analisado o papel da representação dos funcionários na análise do 

cosntructo relativo às políticas de recursos humanos a pesquisa procurou identificar junto aos 

entrevistados se o processo de privatização gerou algum impacto também em relação a esse 

tema. Os entrevistados foram perguntados sobre como ficou a representação dos funcionários 

após a privatização. Retomando o assunto, no Banespa a representação se dava em duas 

esferas: a do COREP – conselho de representação e a da DIREP – diretoria de representação. 
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Ambas as esferas eram eleitas pelos funcionários de maneira direta. O diretor representante 

tinha um lugar nas reuniões de diretoria do banco inclusive com direito a voto. 

 

Em relação ao tema os entrevistados apresentaram colocações convergentes: 

“acabou, acabou tudo. Acabaram com todas essas diretorias que existiam, diretoria de 

representação. O tratamento para o funcionário era outro. Totalmente uma peça” (entrevistado 

5); “foi se acabando. Não se percebia mais, depois da junção era pouca influência dessas 

instituições” (entrevistada 6); “não temos mais. Não temos mais grêmios, não mais integração 

esportiva e cultural, não temos mais nenhum vínculo afinado com o esporte clube Banespa...” 

(entrevistado 2); “acabou. A DIREP existia enquanto estatuto de uma empresa de economia 

mista ou estatal. Como já não era, aí ela acabou...” (entrevistada 3). 

 

Da mesma maneira que ocorreu no constructo de socialização de novos membros, o 

das políticas de recursos humanos foi fortemente afetado com o processo de privatização. Em 

todas as suas dimensões a ruptura com o padrão e as práticas anteriores foi significativa. Os 

colaboradores do Banespa perderam suas referências em relação àquilo que tinham claro e 

definido. Além disso tivemos depoimentos no sentido de até serem discriminados em relação 

aos novos funcionários. Não houve uma preocupação em entender os processos existentes e 

respeitar os profissionais que trabalhavam na empresa. 

 

 

 

6.3.3 Processo de Comunicação 

 

 

No processo de comunicação do Banespa haviam diversos veículos utilizados no 

sentido de levar aos funcionários as informações e estimular também uma maior 

interatividade. Havia a publicação diária de instruções transitórias (Its) em que qualquer ajuste 

nos produtos e serviços eram rapidamente uniformizados nos pontos de venda. Além disso 

havia um jornal periódico, em papel, e um vídeo jornal, com produção interna, que levava a 

comunicação em vídeo a todas as áreas da empresa. 

 

Os entrevistados foram perguntados como era o processo de comunicação na nova 

empresa. “a comunicação não existia. A gente saber o que estava acontecendo na empresa, 
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que empresa você estava trabalhando, quais as diretrizes, o que antes existia, isso deixou de 

existir depois da privatização...” (entrevistada 1); “não era com a mesma transparência. No 

Banespa a informação chegava com mais freqüência. No Santander a coisa era mais 

velada...sempre ficava alguma coisa para trás. essa sensação eu tinha e continuo tendo” 

(entrevistada 8) 

 

“... a comunicação na nova empresa era muito truculenta. Ela falava de sangue 

novo e ofendia os funcionários com 20 e 30 anos de empresa. Quando  não era 

comunicação escrita ela vinha em reuniões pesadas onde as pessoas tinham um 

impacto muito ruim e o jornal de então foi mudado. Como o nome “ o banespiano” 

não foi bem aceito porque ele caracterizava uma cultura, ele era tão forte que 

incomodava muito o novo dono do banco. Então “o banespiano” tinha que ser 

abolido tanto o nome quanto o funcionário...”  (entrevistado 2). 

 

 

Em relação à continuidade do periódico “o banespiano”, que tinha uma ligação forte 

com os funcionários da empresa e que teve sua estrutura totalmente modificada mudando, 

inclusive, o nome,  a entrevistada 1 comentou: 

 

 

“continuou, por algum tempo com o mesmo nome. Depois mudou o formato, 

diminuiu de tamanho. Os jornalistas que faziam o jornal antes eram referência, 

depois foi mudando, mudou o padrão editorial, os assuntos. Antes era voltado para 

os funcionários, era gostoso de ler, se encaixava nas notícias. Depois virou revista 

caras, fotos de gente top, bem sucedida. Parecia uma cenourinha, uma auto 

promoção para a alta administração. Passou a se chamar Conexão, num processo 

de perda de identidade do banespiano. Depois mudou novamente de nome para 

idéias, nome usado em todo o mundo. Mudou o foco, as reportagens, editorial, 

tudo”  (entrevistada 1). 

 

 

O processo de comunicação na empresa deixou de se utilizar dos veículos 

tradicionais e que eram validados pelos funcionários. O objetivo foi retirar e mudar tudo 

aquilo que havia sido construído em termos de comunicação. Essa mudança sinalizou de 

maneira ainda mais clara o posicionamento de desconsideração com os antigos funcionários 

do banco. 
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6.3.4  A organização do processo de trabalho 

 

 

O constructo referente à organização do processo de trabalho assim como os 

anteriores, principalmente o de políticas de recursos humanos apresentou grandes impactos 

para os entrevistados. O Banespa tinha uma estrutura organizacional altamente estruturada. 

 

Formada por dois grandes eixos, um denominado administrativo e outro técnico, a 

estrutura organizacional do Banespa possuía definições claras. Todos na organização tinham 

acesso a toda a estrutura do banco sabendo em detalhes o que cada área fazia, quem era o 

responsável e como se comunicar com ele. Ao fazer um atendimento ao cliente os 

funcionários sabiam que podiam contar com o suporte de toda a empresa, independente da 

área. O espírito de colaboração que existia entre os funcionários garantia que haveria esse 

suporte. 

 

A estrutura de toda a organização de trabalho do Banespa era descrito em manuais 

que ficavam num lugar específico em cada área do banco. “... haviam muitos manuais. Era um 

lugar sagrado o local dos manuais. Qualquer dúvida que o funcionário tinha ia consultar os 

manuais...” (entrevistada 1). Dessa maneira o banespa conseguia fazer com que as rotinas e o 

trabalho fluísse dentro da empresa. A organização que funcionava como máquina, como 

dissemos anteriormente, tinha suas atividades descritas de maneira clara e estruturada. 

 

Com o processo de privatização vários foram os impactos na empresa. Em relação a 

esse constructo foi perguntado aos entrevistados como era a estrutura na nova empresa e qual 

o comparativo com a que havia no Banespa. Como respostas tivemos:  

 

 

 

“... não tinha uma função clara. Foi um processo. Vimos um desmanche das áreas. 

Parece que nada do que fazíamos era bom. A sensação era que nada valia e 

precisava por outra coisa no lugar. Só que nem eles sabiam ou não conseguiam 
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implantar esse modelo de empresa. Desmanchou uma área e o que entrou no 

lugar? Muitas vezes nada. Não havia estrutura, nada definido que pudesse dar 

aquela segurança de trabalho que a gente tinha antes”  (entrevistada 1). 

 

 

“... apesar de ser um banco grande a gente tinha algumas diretorias, não passavam 

de dez, se não me engano, o presidente e o vice presidente. Hoje o que a gente 

mais tem é diretoria, dezenas de diretorias, todo mundo é diretor de alguma coisa, 

umas quatro vices presidências e uma estrutura mais inchada que a do Banespa... 

ficou mais difícil entender o banco...”  (entrevistado 2). 

 

 

Ainda sobre a nova estrutura: “você sabia quem era responsável pelas áreas numa 

gestão comercial. Mas a gestão de processos, decisão e resolver as coisas se perdeu. Já não se 

sabia quem era o gestor, quem iria te dar uma resposta” (entrevistado 6);  “você não tinha 

acesso. Você tinha acesso a determinados caminhos pelo computador. Determinadas área sua 

matrícula permitia chegar. Eu como funcionária se quisesse saber quanto minha gerente 

ganhava eu não tinha como.” (entrevistada 8); “não teve mais, perdeu. Com esse picote você 

tinha que procurar as áreas e você não tinha todas as informações fácil. Era tudo através da 

informática, mas não tinha onde pesquisar. Não sabia com quem falar, todo dia tinha pessoas 

diferentes, era mais difícil” (entrevistado 5);  

 

Esse constructo também sofreu um grande impacto com o processo de privatização. 

A ordem que era uma grande virtude do Banespa se perdeu com a privatização. Os 

funcionários sofreram muito com isso uma vez que tinham o processo todo nas mãos e sequer 

foram ouvidos no sentido de dar sugestões de melhoria ou mesmo ajustar. A primeira 

providência era afastar os funcionários e introduzir algo novo, sem saber se isso iria 

funcionar.  

 

Com todas as mudanças os processos de trabalho foram altamente prejudicados e as 

referências perdidas. Com isso muitos atendimentos a clientes foram prejudicados pelo fato 

do processo de trabalho estar confuso e sem estrutura. A criação de vários cargos e separação 

de diversas áreas ocorreu de maneira descontrolada causando, inclusive, sobreposição de 

atividades e funções. 
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6.3.5 Valores 

  

O Banespa no momento 1,  antes de passar pelo processo de privatização, possuía 

valores bem claros do ponto de vista dos colaboradores entrevistados na pesquisa. Valores 

associados à ordem, à moral e à ética no trabalho. Era valorizada e respeitada a estrutura 

hierárquica bem definida. A empresa trabalhava de maneira correta, nos parâmetros legais e 

isso era valorizado pelos funcionários. 

 

Após a privatização é que foram publicados os valores da empresa: foco no cliente, 

equipe, qualidade, transparência, compromisso, eficiência, inovação e solidez. Da mesma 

maneira que analisamos o constructo valores no momento anterior à privatização realizamos 

uma análise de cada um deles após a privatização, sob a ótica dos entrevistados. 

 

Em relação ao foco no cliente pelas entrevistas realizadas esse não era um valor 

explicitado no cotidiano da empresa. A pressão que era exercida sobre os funcionários, 

principalmente os de agências, no sentido de cumprimento de metas altamente agressivas, na 

maioria das vezes se refletia em vendas mal feitas e sem a orientação correta aos clientes. A 

prática comercial sem a clareza das instruções e a dificuldade em conhecer a estrutura da 

empresa permitia com que fossem realizadas operações nem sempre vantajosas ou adequadas 

aos clientes. O novo controlador tinha uma necessidade urgente de recuperar o valor investido 

na privatização e essa necessidade levava a essas práticas comerciais. Essa maneira era oposta 

ao que vimos em relação ao que acontecia no Banespa quando foi analisado o constructo 

valores no momento 1, antes da privatização. 

 

 O valor equipe acaba tendo sua validade apenas do ponto de vista teórico uma vez que 

efetivamente não houve uma preocupação em integrar os funcionários. Se não se pensa em 

integrar os funcionários da empresa um valor calcado no trabalho em equipe fica totalmente 

sem sentido. Um dos entrevistados, o entrevistado 5 declarou:  
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“... na época chegou o XXX, novo diretor de marketing e tinha a seguinte idéia: 

só tem incompetentes e nós éramos todos vagabundos, todos incompetentes e que 

nós éramos velhos para a nova empresa. ...ele falou para mim que eu era 

institucional. Então eu deveria continuar meu serviço e que eu não era da área. 

Fiquei assistindo o tratamento terrível que o pessoal do marketing estava 

passando. Ser chamado de incompetente era uma coisa comum”  (entrevistado 5). 

 

 

Esse espírito de separação clara entre os funcionários antigos do Banespa e os novos 

que, inclusive recebiam remuneração e benefícios diferenciados, contribuiu para que o valor 

equipe não fosse incorporado à cultura da nova empresa. 

 

O valor transparência é outro exemplo que tem dissonância em relação ao que os 

entrevistados declararam na pesquisa. Um dos pontos mais criticados foi a falta de 

transparência que a empresa tinha. Ninguém sabia exatamente o que a empresa queria e as 

diretrizes da empresa. A transparência como valor era bem mais adequado ao Banespa antes 

da privatização em que toda a estrutura organizacional, a política de remuneração, os 

benefícios e os planos de carreira eram acessíveis e claros. 

 

Numa empresa em que a estrutura organizacional não é clara assumir o valor 

compromisso provoca a dúvida para ser entendido em relação a que. Na descrição dos valores 

não fica clara essa posição. 

 

O valor inovação está presente no slogan da empresa em suas campanhas comerciais. 

A empresa apresenta produtos e serviços diferenciados em relação aos demais bancos, 

mostrando uma preocupação como esse valor. Além disso patrocina modalidades esportivas 

que têm foco em tecnologia, como por exemplo a fórmula 1, em que se associa o valor 

inovação. 

 

Em relação ao valor solidez divulgado pela empresa o que a pesquisa detectou, 

mesmo porque os entrevistados não estão mais trabalhando na organização, é que havia um 

temor em relação à permanência do controlador no Brasil. O que temos em função da 

experiência vivida pelos dos entrevistados que testemunharam momentos de grande incerteza 

e desorganização, não permite atribuir ao novo banco um caráter de solidez que fora aplicado 
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ao Banespa. Mesmo sendo um grande grupo internacional, com presença nos principais países 

do mundo e com objetivos comerciais agressivos, não se via uma solidez no sentido de criar 

vínculos com o país e com as pessoas. O controlador do Banespa era um resultado de diversas 

fusões que fazia com que não houvesse um estilo e uma cultura própria. 

 

Os colaboradores eram oriundos de diversas organizações diferentes e que não 

tinham uma identidade que fizesse com que fossem identificados como representantes de 

determinada cultura, como tinham os funcionários do Banespa. Nesse sentido quando se fala 

do valor solidez a conotação de que havia uma incerteza de que não se objetivava a criação de 

raízes com o país. Não estamos nos referindo a capacidade econômica financeira do grupo, 

que pela sua forte presença em diversos continentes é mais do que ratificada. 

 

Os valores qualidade e eficiência em função dos relatos apresentados na pesquisa 

acabam tendo seu valor prejudicado. Pelos relatos e pelas experiências de cada entrevistado, 

que têm suas posições convergentes, podemos questionar a seriedade com que os valores 

qualidade e eficiência são apresentados no funcionamento da organização. Além disso por 

serem valores da empresa eles deveriam ter um processo de incorporação nos 

comportamentos dos funcionários. O processo de discriminação e preconceito sofridos pelos 

funcionários do Banespa geraram impactos também na qualidade dos processos e na 

eficiência das pessoas.  

 

A pesquisa mostrou que nesse constructo há diversos valores que não se encaixam 

com o perfil e com a realidade vivida pelos entrevistados ao longo do tempo em que 

trabalharam na nova empresa. As entrevistas mostraram que os valores divulgados após o 

processo de privatização estavam distantes da prática vivida dentro da organização. Pelo fato 

de haver um processo de segregação em relação aos funcionários do Banespa a visão de todos 

eles mostra que os valores eram apenas uma publicação, sem ligação com a realidade. Isso era 

o oposto do que ocorria no Banespa em que não havia publicação dos valores porém eles 

eram praticados de maneira séria e incorporada no comportamento e atitudes dos 

funcionários. 
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6.3.6 Sentimentos  

 

 

Após o processo de privatização e pelas análises em relação aos demais constructos 

pode-se esperar que os sentimentos de orgulho de pertencer, de trabalhar e de fazer parte 

como disse o entrevistado 2, foram afetados. O espírito de integração entre os funcionários 

que foi apontado por todos como um dos pontos estimulados pela organização deu lugar a 

sentimentos de isolamento. Os funcionários do Banespa tinham orgulho de representarem a 

empresa e eram considerados, em alguns municípios do interior, uma autoridade. A partir da 

privatização, com a clara posição dos representantes da empresa de que os funcionários do 

banco eram “incompetentes..institucionais” (entrevistado 5), os funcionários do Banespa 

perderam aquele sentimento que os levava a vestir a camisa da empresa. 

 

Os entrevistados foram questionados sobre quais sentimentos eles tiveram com o 

processo de privatização. O entrevistado 5 respondeu mostrando de maneira bem clara o 

sentimento que teve diante daquela situação: 

 

 

“... raiva...você via o sofrimento e a dificuldade das pessoas, era 24 horas por dia 

à disposição, busca de um modelo de marketing e de repente ninguém sabia fazer 

mais nada, e pessoas com cargo estavam sendo tratadas muito mal. E começaram 

chegar pessoas com perfis diferentes, pessoal mais novo, totalmente diferente, só 

se falava que a pessoa tinha feito MBA, eram superiores e a gente não servia para 

nada, nossa, foi horrível”  (entrevistado 5). 

 

 

Em relação ao constructo sentimentos no momento 2 pós privatização tivemos as 

respostas: “tenso, tensão. Até hoje, apesar de estar do lado de fora a gente sente que é muita 

pressão” (entrevistada 8); “a gente tinha muito medo. Alguns lugares que a gente ia, um 

evento, ouvia um discurso super motivador. A gente imaginava, nossa em São Paulo é que eu 

quero trabalhar. Quando chegava na rede em que eu trabalhava não era aquilo que estava 

sendo dito” (entrevistada 4); 
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“... o sentimento era de total desvalorização. O funcionário se sentia 

desvalorizado porque até então tudo o que ele tinha muito orgulho de ter feito, não 

tinha valor nenhum. Isso deixava as pessoas desmotivadas, sem perspectiva, as 

informações eram desencontradas, não tinha transparência, parecia que você 

estava num fogo cruzado sem saber para onde ir e como conduzir.  Esse clima 

gerou desesperança, falta de perspectiva, que não havia um objetivo plenamente 

traçado para todo mundo seguir. Parece que o bolo, a corporação tinha sido 

dividida e cada pedaço saia caminhando a esmo, um regime meio feudal”   

(entrevistado 2). 

 

 

A entrevistada 3 declarou em relação aos sentimentos:  

 

“complicado né, porque você já tinha uma autonomia, já tinha uma dinâmica e de 

repente você se vê cerceado, é uma espécie de censura. E nós não éramos as 

pessoas de confiança da nova administração. Então era muito desagradável porque 

o diretor não confiava em você e, por outro lado, a gente também não confiava 

nele, então foi uma quebra de confiança, então todo contato era cauteloso. Deles 

eu sentia uma coisa mais autoritária”   (entrevistada 3). 

 

 

A entrevistada 1 ratifica o sentimento de incerteza em relação ao que poderia ocorrer 

na área em que ela trabalhava: “...os boatos chamavam a atenção. Por exemplo, na tecnologia 

o boato era que o Santander terceirizava toda a tecnologia, essa pulguinha não saía de trás da 

orelha dos funcionários da tecnologia” . A entrevistada 1 ainda coloca outros sentimentos: 

“...era muito evidente pela forma com que a empresa entrou que nós não éramos bem 

vistos...pela forma como éramos tratados, pela falta de respeito... depreciação com o 

banespiano...os banespianos tinham receio, medo...”(entrevistada 1). 

 

O entrevistado 6 em sua resposta mostra um sentimento diferenciado em relação ao 

processo de privatização. Ao mesmo tempo ele se solidariza com as pessoas e por outro lado 

mostra um lado motivador: 

 

 

“ teve momentos de instabilidade. Tivemos que ajudar as pessoas, porque havia 

comentários de PDV, para mim foi motivador, fazer coisas que eu não fazia. Num 
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processo e numa empresa diferente, você falava com o diretor. Antes você falava 

com o seu gerente, o gerente com o regional e o regional com o diretor. E depois 

você se pegava falando com o vice presidente do banco. Foi uma mudança enorme 

na minha vida” (entrevistado 6). 

 

 

Os sentimentos pós privatização também sofreram mudanças quando os 

entrevistados foram perguntados em relação a que imagem eles tinham da nova empresa 

tivemos algumas colocações interessantes: 

 

 

“ empresa que olha muito o placar e está pouco preocupada com o jogo. O jogo é 

onde as coisas acontecem no dia a dia e a gente sabe que é o jogo que garante o 

placar. Olhando muito o resultado você atropela o dia a dia... o que pega éa 

agressividade comercial que as pessoas confundem com agressividade de 

movimento... tem que se preocupar com a ação e não só com o resultado final” 

(entrevistado 6). 

 

“ empresa não me dá segurança. Apesar de eu manter minha conta, mantenho 

porque sou banespiana, não porque gostaria. Principalmente pelo fato deles terem 

se desprovido de todos os bens que o banespiano conseguiu com tanto sacrifício, 

se desfizeram de imóveis, eles não têm nenhum vínculo com a gente” 

(entrevistada 8). 

 

 

No constructo sentimento no momento pós privatização a pesquisa mostrou uma 

grande mudança nos sentimentos dos entrevistados. Foi possível perceber o quanto foi 

traumático para praticamente todos os entrevistados a nova realidade. Sentimentos como 

incerteza, falta de esperança, insegurança, raiva, dúvida não apareceram no momento 1 antes 

da privatização. A exceção está no depoimento do entrevistado 6 que viu de maneira positiva 

o fato de poder ter acesso a esferas que antes, em função da hierarquia, não tinha. Cabe 

destacar que pelo fato da empresa ter sido dividida em muitas áreas e serem contratados 

muitos diretores como disse o entrevistado 2, “hoje o que a gente mais tem é diretoria. 

Dezenas de diretorias, todo mundo é diretor de alguma coisa...”, a importância de um diretor 

na nova estrutura era diferenciado, de menor envergadura. 
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Fica claro que a nova empresa não se preocupou com os sentimentos das pessoas 

nesse momento, a preocupação central era cumprir os resultados comprometidos com o 

desembolso financeiro da compra do Banespa. 

 

Os sentimentos que são um importante constructo para análise da cultura 

organizacional, no caso do Banespa sofreu uma significativa mudança após o processo de 

privatização. Fica evidente nas entrevistas realizadas a mudança de sentimentos positivos 

antes do processo de privatização e sentimentos altamente negativos no período pós 

privatização. 

 

A carga desses sentimentos negativos fez com que os entrevistados se sentissem sem 

referência e com um grande medo de perder o emprego. Mesmo os entrevistados que 

conseguiram se aposentar na empresa, o fizeram com grande temor e num clima negativo. 

Foram transferidos diversas vezes de área e forma beneficiados por cláusulas de estabilidade 

negociadas em acordos coletivos.  A entrevistada 1, por exemplo, conseguiu sua 

aposentadoria pelo fato do banco não saber, em função da área de recursos humanos ter sido 

desestruturada, o seu tempo de trabalho. Só foram saber quando ela entregou a carta que a 

incluía na cláusula de estabilidade. O entrevistado 2 só conseguiu sua aposentadoria após uma 

intervenção judicial. O 7 foi desligado num PDV e se aposentou por ter continuado a 

contribuir com a previdência privada. Os demais funcionários sofreram muito nos anos que 

trabalharam na nova empresa e ainda assim foram demitidos no final. 

 

Para concluir a análise desse constructo relativo aos sentimentos utilizamos o 

depoimento da entrevistada 1 que define bem o sentimento dos colaboradores do Banespa: “... 

a gente falava que o banespiano tinha um X na testa. Percebíamos que não éramos bem vistos, 

subliminarmente, mas havia preconceito. A identidade, que era uma fortaleza, uma família, 

acabou. Esse X era pejorativo” (entrevistada 1).  

 

 

 

 

 

 

6.3.7 Histórico da empresa 
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Diferente do Banespa que possuía sua história alicerçada no desenvolvimento do 

estado de São Paulo por meio de suas políticas de financiamento à agricultura, o Santander, 

novo controlador do Banespa não tinha história no Brasil. 

 

A presença dele no país era recente, cerca de 10 anos, e com uma atuação modesta 

em relação ao mercado financeiro. Começou como um banco de investimento com poucos 

clientes e sem nenhum ponto de atendimento externo. Seu crescimento não ocorreu de forma 

orgânica e sim através de fusões e aquisições. Adquiriu o banco Bozzano Simonsen, depois o 

banco meridional no região sul e o banco noroeste. A aquisição do Banespa fazia parte da 

estratégia do grupo espanhol de ganhar visibilidade e importância no mercado. Era importante 

os números do Banespa (número de agências e pontos de atendimento e principalmente o 

número de clientes). Essas características do Banespa foram decisivas para a estratégia do 

grupo. Nesse processo o que menos importava eram as pessoas que, logo de cara, 

significavam ineficiência e custo alto. Nesse sentido precisariam ser dispensadas, como de 

fato ocorreu. 

 

A pesquisa procurou identificar se o fato de serem culturas de países diferentes 

afetou o relacionamento entre os funcionários e à própria relação capital e trabalho. Na visão 

dos entrevistados tivemos as seguintes considerações:   

 

 

“ existia uma agressividade comercial muito grande. Não que no Banespa não 

existisse a produtividade. Existia e era muito forte. Éramos medidos por resultado, 

por funcionário. Falava-se que os espanhóis tinham que ter faca na boca e sangue 

nos olhos. Isso chocou com os funcionários que tinham um papel de atendimento 

junto ao cliente. Os espanhóis vieram com a idéia de tirar o cliente do ponto de 

venda, depois mudou um pouco” (entrevistado 6). 

 

Ainda sobre a interferência cultural no processo de gestão: “não, acho que não. A 

maioria que comandava eram brasileiros. Só que eles falavam que era assim no mercado...” 

(entrevistado 5); “acredito que não. O Santander já estava no Brasil, no noroeste. Acho que 

ele não trouxa a cultura da Espanha. Acho que ele teve uma estrutura de banco privado, que 
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visava primeiro o lucro e salário menor possível” (entrevistado 7); “acho que sim porque o 

Santander tem uma visão mais fria, apesar de ser espanhol e latino. Ele não tem a mesma 

demonstração de carinho que o brasileiro tem” (entrevistada 8). 

 

O objetivo do questionamento era verificar a percepção dos entrevistados em relação 

a essa possível interferência. Para um diagnóstico mais preciso seria necessário um estudo 

cultural de ambos os países e sua interferência na gestão das duas empresas. Esse ponto não é 

objeto desta pesquisa. 

 

 

 

6.4  Síntese da análise comparativa dos resultados apresentados nos constructos 

 

 

Ao serem realizadas as análises de cada constructo nos dois momentos descritos no 

início do capítulo podemos construir um quadro comparativo entre eles. Nesse quadro são 

apresentados os principais elementos de cada constructo antes e depois do processo de 

privatização. 

 

Constructo Antes da privatização Depois da privatização 

Socialização de novos 

membros 

- ingresso via concurso 

público 

- formal 

- treinamento de 1 semana 

para apresentar estrutura, 

áreas, políticas e benefícios 

- ingresso via indicação e 

apadrinhamento 

- não havia um treinamento 

para socialização dos novos 

membros 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Constructo Antes da privatização Depois da privatização 

Políticas de recursos 

humanos 

- cargos e salários: definidos, 

publicados, transparente e 

acessível 

- benefícios: claros, 

publicados, acessível 

- promoções: horizontal e 

vertical. Critérios claros. 

- carreira: planos definidos 

em cada área – 

administrativa e técnica 

- integração: estimulada 

institucionalmente; evento 

anual com todos os 

funcionários do país; 

agências e departamentos 

com áreas específicas 

- representação: 2 níveis – 

conselho e diretoria 

- cargos e salários: 

desestruturados e diferentes; 

não claros; não publicados; 

sem transparência 

- benefícios: não eram claros; 

cada um negociava seu 

pacote; funcionários novos 

recebiam bônus e os antigos 

não 

- promoções: sem critérios 

claros 

- carreira: não havia plano 

definido, nem áreas 

específicas 

- integração: não havia 

estímulo institucional; áreas 

específicas foram fechadas e 

o evento anual abandonado 

- representação de 

funcionários: extintas 

Processo de comunicação - Its: instruções diárias com 

processo de leitura definido 

- Manuais de instrução 

disponíveis e acessíveis 

- Jornal impresso de grande 

circulação 

- Vídeo jornal 

- Linguagem adequada ao 

público 

- Its: passaram a ser 

eletrônicas; processo de 

leitura abandonado 

- manuais de instrução: 

abandonados 

- Jornal impresso: mudou 

forma, nome, linha editorial 

- Vídeo jornal: extinto 

- Linguagem agressiva 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Constructo Antes da privatização Depois da privatização 

Organização do processo de 

trabalho 

- definido 

- claro 

- acessível – manuais 

 - estruturas das áreas e suas 

atividades claras 

- estruturado 

- agências e departamentos – 

definidas 

- indefinido 

- não era claro 

- não era acessível 

- muitas áreas indefinidas e 

com atividades sobrepostas 

- não estruturado 

Valores - foco no cliente 

- equipe 

- qualidade 

- transparência 

- compromisso 

- eficiência 

- inovação 

- solidez 

Os valores permaneceram 

como os mesmos, porém 

nenhum deles era 

reconhecido pelos 

funcionários como sendo 

valores da organização 

Sentimentos - família 

- orgulho 

- esperança 

- segurança 

- estabilidade 

- desvalorização 

- incompetência 

- raiva 

- insegurança 

- instabilidade 

Histórico da empresa - indutor do desenvolvimento 

do estado e do país 

- forte identidade com a 

sociedade 

- prédio central – símbolo do 

estado 

- novo controlador há pouco 

tempo no país, sem histórico, 

sem identificação com o 

estado, resultados de várias 

aquisições – sem identidade 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O quadro anterior permite uma rápida compreensão dos impactos causados pelo 

processo de privatização nos elementos culturais do Banespa. Temos ainda um outro elemento 

de forte presença cultural na empresa que é a figura do banespiano, forma pela qual os 
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funcionários se identificavam e como também eram identificados externamente. A análise 

desse aglutinador cultural, também nos dois momentos é apresentada na próxima seção. 

 

 

 

6.5 “O banespiano” 

 

 

Ao longo de toda a pesquisa, inclusive na fase de levantamento bibliográfico e na 

escolha e estudo do caso aparece a figura do banespiano. Nas entrevistas isso foi ainda mais 

forte principalmente pelo fato de haver algumas perguntas sobre esse fato. O banespiano é um 

aglutinador cultural do Banespa e em função disso foi objeto de investigação. 

 

Os funcionários do Banespa se autodenominavam banespianos. Isso era único no 

mercado financeiro uma vez que nenhum funcionário de outro banco tinha uma denominação 

que o associava á empresa. Nem mesmo os funcionários de banco públicos tinham essa 

associação. Essa relação era tão forte que os entrevistados, inclusive agora, depois de terem 

saído da empresa ainda falam como se estivessem na ativa e continuam se autodenominando 

banespiano. 

 

Os entrevistados foram questionados a definirem o banespiano antes da privatização 

e depois, para haver um comparativo entre os dois momentos, separados pelo processo de 

privatização. 

 

Esse foi um tema no qual os entrevistados demonstraram um alto nível de 

envolvimento emocional com a questão, chegando em alguns momentos terem seus olhos 

cheios de lágrimas. Isso comprova uma identificação muito grande e um sentimento grande de 

pertencimento a um grupo que tinha idéias e comportamentos compartilhados. 
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6.5.1 “O banespiano” – antes da privatização 

 

Para essa fase a pergunta do questionário foi referente à definição do banespiano e 

sobre a identificação do entrevistado com a definição dada:  

 

 

“ as vezes a gente fica até emocionado, não é bem emocionado, existia um 

orgulho, me orgulhava ser o XX do Banespa. Cria tudo um clima. Apesar de 

falarem que era um banco público, lá existia “dor de dono”, a gente era dono do 

negócio. Quando era supervisor, ali era minha casa. Com o tempo percebi que 

tanto no Banespa quanto em outras empresas, existiam pessoas boas e ruins. 

Existia uma força grande da união, tinham pessoas que tinham suas deficiências, 

como em toda empresa, mas existia uma união muito forte” (entrevistado 6). 

 

 

A entrevistada 1 define ainda de maneira mais profunda: “era como se fosse uma 

segunda identidade...como se fosse uma comunidade, uma família” (entrevistada 1); “era uma 

coisa tão boa. Você falar que era funcionário do Banespa era uma coisa gratificante...você não 

é bancário, você é banespiano. Família banespiana... Todos ligados...” (entrevistada 8); 

“banespiano era um irmão...sou banespiano até hoje. Me considero banespiano. Não consigo 

falar Santander “ (entrevistado 7); 

 

 

 

“ é engraçado porque a gente não falava que era bancário, a gente falava que era 

banespiano. Acho que o carinho pela empresa, a gente fazia parte. Sabia que 

estava ali dentro e não era mais um. Nunca se falava que era bancário. Você era a 

empresa, esse era o sentimento que a gente tinha” (entrevistado 5). 

 

 

“ acho que banespiano defendia a empresa, o colega, fazia o máximo pelo cliente, 

era uma questão mais humana do que comercial. Se não fazia mais era por uma 

questão de licitações, de empresa pública, mas fazia o máximo dentro de seus 

recursos. Essa era a grande marca do banespiano. No interior, um gerente de 

agência tinha um status de uma autoridade, tinha peso. Isso acho que aumentava 

mais o prestígio da empresa e o orgulho do funcionário.” (entrevistado 2). 
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“ acho que era uma família... em todo lugar que você ia estava encontrando um 

amigo. É claro que existiam divergências, mas havia muito respeito pelo outro 

porque a gente sabia que ia passar muito tempo convivendo com aquela pessoa, 

que era para o resto da vida. Então era como se fosse uma família e família você 

não escolhe, você convive com ela. Então você tem que aceitar certas limitações, 

um jeito da pessoa não concordar com você, mas acho que havia respeito nisso. A 

gente sabia que podia confiar no outro. Hoje o mercado não está assim.” 

(entrevistada 3). 

 

 

A figura do banespiano era uma identidade que os funcionários do Banespa tinham e 

representava um elemento familiar. Cabe destacar que o sentimento e a ligação dos 

entrevistados com a empresa era tão intenso que muitos respondiam às questões da entrevista 

utilizando os verbos no presente, ou seja, passavam a noção de que estavam falando de uma 

empresa à qual estão vinculados. Retomando o que falou o entrevistado 7: “banespiano era 

um irmão...sou banespiano até hoje...”; “...o banespiano tipo eu e outros, ainda se reúne, se 

considera até hoje...” (entrevistada 8). 

 

Além da definição do banespiano a pesquisa também perguntou sobre s identificação 

do entrevistado com essa figura. Seguem as respostas: “sim, totalmente...” (entrevistada 1); “ 

plenamente” (entrevistado 2); “acho que era como uma família e eu me identificava 

plenamente” (entrevistada 3); “ah sim...” (entrevistada 4); “é engraçado porque a gente não 

falava que era bancário, a gente falava que era banespiano...” (entrevistado 5); “bastante” 

(entrevistado 6); “... eu me identificava com isso...” (entrevistado 7); “bastante. Sinto 

saudades daquela época. Me emociona” (entrevistada 8). 

 

Os entrevistados foram unânimes na identificação deles como banespianos. A 

pesquisa mostrou o quanto era forte o relacionamento dos funcionários com a empresa e o 

quanto isso estava enraizado no comportamento e nas atitudes desses colaboradores. Foi 

identificada uma relação forte de reconhecimento à empresa e suas características que mesmo 

limitantes em algumas situações não desmotivava seus agentes. Pelo contrário, buscavam 

alternativas e se dedicavam para cumprir seus objetivos e atender o cliente. Esse 

comprometimento com o cliente era forte e permitiu com que o banco permanecesse dando 
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resultados positivos mesmo durante a intervenção do banco central por um período de quatro 

anos. “... para dizer que tem orgulho do lugar que trabalha... lá era um bom emprego e todo 

mundo gostava tanto que sobrevivemos àquela intervenção com resultados porque o cliente 

ficava no banco não porque tinha bons produtos, mas pelas pessoas que atendiam ele” 

(entrevistada 4). 

 

Esse elemento da cultura do Banespa mostra como alguns tópicos culturais acabam 

se enraizando no comportamento das pessoas e acabam construindo elos não só entre os 

funcionários e a empresa, mas também entre os próprios funcionários. Hoje muitos 

funcionários ainda se reúnem para eventos e viagens. 

 

 

 

6.5.2 “O banespiano” – depois da privatização 

 

 

A figura do banespiano foi apontada pelos entrevistados como algo extremamente 

significante na vida dessas pessoas tendo, inclusive um papel importante após a saída da 

empresa. Na seção anterior vimos que os entrevistados ainda se consideram banespianos 

tendo saído da empresa há vários anos. 

 

Da mesma forma que o trabalho analisou os constructos da cultura organizacional do 

Banespa e os impactos que o processo de privatização teve sobre eles, analisamos também o 

que a privatização causou nesse elemento que é valorizado pelos entrevistados. Foi 

perguntado aos entrevistados o que aconteceu com o banespiano após a privatização. 

 

Como resposta a pesquisa obteve: “acabou. A gente falava que tinha um X na testa. 

Percebíamos que não éramos bem vistos, subliminarmente, mas havia preconceito. A 

identidade, que era uma fortaleza, uma família, acabou. Esse X era pejorativo.” (entrevistada 

1); “começou a desistir. Agora não tem mais banespiano, agora é só Santander. O banespiano 

tipo eu e outros ainda se reúne, se considera até hoje. Mas era banespiano. Bancário? Era do 

Banespa.” (entrevistada 8); “vi na assembléia um banespiano frustrado, acabado. Não existe 

mais” (entrevistada 4); “aquilo acabou, perdeu. Aí já não tinha mais aquele sentimento pela 
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empresa. Você via que não era mais aquela empresa. As pessoas te tratavam de uma forma 

muito diferente” (entrevistado 5); 

 

“ a gente procurava se esconder. Haviam os redutos, você encontrava com seus 

colegas banespianos, mas você evitava. Se a pessoa não te perguntasse de onde 

você era, você não falava. Existia aquela brincadeira, se perguntassem “desde 

quando você está no Santander ? Desde 2000”, data da privatização. Porque aí 

você não revelava que você era de uma data anterior ao processo. Vi cenas muito 

constrangedoras em reuniões, pessoas falando “aqueles banespianos”” 

(entrevistada 3). 

 

 

“ ele foi se afastando. Parte dele sentiu que podia enfrentar esse novo desafio, que 

tinha capacidade para isso. Uns ficaram naquele ponto de continuar onde estava, 

perdeu-se o tema do banespiano... A própria integração que ocorria em São Paulo 

e depois acabou, aquilo era uma coisa de obrigação para os gestores. O  

banespiano foi perdendo a força” (entrevistado 6) 

 

 

“ aos poucos foram aderindo aos planos de demissão voluntária porque viram que 

não tinham futuro na empresa. A empresa deu a entender que o pessoal mais 

antigo não era interesse dela ser mantido. Muitos aderiram aos planos de demissão 

voluntária. Muitos que ficaram, depois foram demitidos” (entrevistado 7) 

 

 

 

“ aquela figura só existe hoje na associação dos aposentados, a AFABESP, ou nas 

entidades como ABAS, APABEX, Comitê Betinho, CABESP – plano de saúde, 

nem mesmo os novos funcionários têm um plano. Por incrível que pareça o 

Santander contrata o saúde Bradesco para os funcionários dele. A CABESP 

poderia estar dando esse atendimento. Como ela tem a raiz banespiana acho que 

foi o primeiro monstro que se deparou, porque o objetivo é apagar, dizimar a 

marca do Banespa e todos os seus derivados. Felizmente a CABESP não é atingida 

porque sobrevive, com vida própria. Mas o banespiano deixou de existir na 

empresa. Ele existe e se fortalece fora dela. Isso demonstra que a raiz era muito 

profunda, pode até cortar alguns galhos, mas ela brota e o banespiano continua 

existindo.” (entrevistado 2). 
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Todos os entrevistados ratificam o impacto da privatização sobre a figura do 

banespiano. Para todos a privatização iniciou um processo de extinção dessa figura. O 

entrevistado 2 reforça o aspecto de enraizamento que a figura tem na vida dessas pessoas ao 

listar diversas entidades que ainda existem, com a mesma denominação, e congregam os ex 

funcionários do banco. Ao dizer que a raiz é profunda há o reforço do que o Banespa 

representou na vida dessas pessoas. Dentro da organização todos concordam que o banespiano 

não existe mais, mas fora dela ainda se procura manter viva essa figura. A resposta da 

entrevistada 3 aponta para uma situação constrangedora vivida pelos banespianos ao falar que 

eles procuravam se esconder e não diziam que eram banespiano. Isso era inconcebível antes 

da privatização pelo fato do sentimento de orgulho ser muito forte. A entrevistada 1 coloca 

uma figura interessante ao falar que o banespiano tinha um X na testa, ou seja, era marcado e 

alvejado. Nesse sentido a extinção era só uma questão de tempo, como de fato ocorreu. 

 

Com isso vimos que o processo de privatização também provocou efeitos  sérios num 

dos elementos de identificação dos funcionários do banco que era a figura do banespiano. 
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Considerações finais 

 

 

O presente trabalho, após o mapeamento e analise dos impactos na cultura 

organizacional da empresa pesquisada, provocados pelo processo de privatização, e que foram 

analisados de acordo com os constructos elencados na pesquisa, mostrou que uma importante 

questão associada aos processos de fusão e aquisição, como o da privatização se enquadra, 

que são os impactos do processo num dos agentes principais da organização: seus 

funcionários, não teve a correta atenção por parte da empresa privatizante. A todo momento 

vemos esses processos sendo realizados com foco apenas na viabilização de uma transação 

centrada nos aspectos financeiros e mercadológicos. 

 

As empresas decidem estrategicamente entrar num processo de privatização 

realizando todos os cálculos para que a operação seja vantajosa e possa ter seu investimento 

recuperado de maneira rápida. Seja na forma de conquista de novos clientes ou no aumento 

dos resultados. Raramente é feito um estudo do impacto que esse processo pode gerar na vida 

das pessoas envolvidas. Os funcionários são analisados como números e despesa. Muitas 

vezes nem o perfil dos profissionais é considerado no processo. 

 

O papel estratégico da área de recursos humanos acaba não sendo realizado nos 

fatores associados às culturas das organizações envolvidas no processo. 

 

No caso do Banespa não foi diferente. O maior banco estadual do país, com mais de 

90 anos de história e com significativa colaboração e atuação no desenvolvimento econômico 

do país foi privatizado no ano 2000 sem qualquer análise da cultura organizacional da 

empresa. 

 

Esta pesquisa foi estruturada no sentido de identificar, através de um modelo 

metodológico, os aspectos da cultura do Banespa e os impactos que o processo de 

privatização causou nesses aspectos. O modelo metodológico utilizado foi o de Fleury (1996) 

em que são analisados os processos de socialização dos novos membros na organização, as 

políticas de recursos humanos, os processos de comunicação, os processos de organização do 

trabalho, o histórico da organização. Incluímos para completar a análise os elementos 

culturais relativos aos valores e aos sentimentos existentes na organização. 
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Os impactos na cultura organizacional do Banespa foram analisados a partir do relato 

de ex colaboradores da empresa que viveram ambos os períodos, ou seja, antes e depois do 

processo de privatização. Dessa maneira o trabalho pôde mostrar o quão afetados foram os 

funcionários do Banespa e o quanto foi traumático esse processo para eles. 

 

Por ser um trabalho desenvolvido na área de administração de empresas o enfoque 

está em mostrar que uma análise bem elaborada dos elementos culturais das empresas 

envolvidas num processo como esse, permite a estruturação de estratégias que não provoquem 

choques tanto na gestão das pessoas, quanto nos resultados econômico financeiros. No relato 

dos entrevistados, pelos sentimentos apontados por eles, fica claro que o desempenho e o 

interesse pelo trabalho foram significativamente abalados. Isso certamente gerou impactos nas 

atividades e nos relacionamentos com os clientes. Em relação aos aspectos de gestão de 

pessoas fica também claro que a condução do processo não teve qualquer cuidado em relação 

a isso.  

 

A pesquisa apontou a destruição de elementos significativos na cultura do Banespa 

principalmente os associados às políticas de recursos humanos e à organização do trabalho. O 

banco era, e não cabe ao trabalho julgar se da melhor maneira, totalmente estruturado. Os 

funcionários tinham referências sólidas em relação a tudo o que ocorria na empresa. A 

segurança transmitida pela empresa por meio de sua estrutura e processos representava um 

grande estímulo aos funcionários no sentido de intensificarem os negócios e o relacionamento 

com os clientes. 

 

Ao se analisar a história do Banespa e as razões com que ele foi criado, com um 

papel de indutor do crescimento do estado e também do país, vimos que esse espírito era 

assumido pelos banespianos. Os funcionários do Banespa acreditavam na grandeza da 

empresa e procuravam promover ainda mais seu crescimento. As limitações legais de um 

banco que tem a participação do estado não eram barreiras para que os resultados e as metas 

fossem batidas. O espírito coletivo dos funcionários superava as barreiras e permitia que os 

negócios fossem realizados da maneira possível por meio de desenvolvimento de diversos 

processos e sistemas que fossem ter alguma dificuldade de compra em função da lei de 

licitações que restringia e  retardava as ações do banco que envolvesses despesas acima de 

determinado valor. 
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O processo de comunicação do Banespa foi totalmente alterado mudando-se a forma 

de comunicação com as pessoas, criando grandes choques nos funcionários mais antigos, 

além de abandonar os veículos de comunicação utilizados na empresa por muitos anos e 

tinham o respaldo dos funcionários. O jornal mensal que possuía um caráter interativo cuja 

chegada às pessoas era aguardada, foi totalmente reestruturado mudando inclusive de nome, 

que era “o banespiano”. Os demais veículos também foram extintos. Com isso os funcionários 

também tiveram suas referências em relação a esse elemento fortemente impactadas.  

 

A integração dos funcionários do Banespa ocorria de maneira intensa. A empresa 

tinha um papel ativo no estímulo a essa integração. As agências tinham seus espaços para 

confraternização, os departamentos tinham suas copas, a empresa estimulava a abertura de 

clubes de campo em diversas cidades do interior, havia o próprio clube em São Paulo com 

suas sub sedes pela cidade e ainda ocorria anualmente uma grande reunião com todos os 

funcionários do país denominada Integração Esportiva e Cultural Banespa. Essas ações 

institucionais combinadas às demais políticas e estruturas davam a segurança que os 

funcionários necessitavam para, como disseram os entrevistados, vestir a camisa da empresa.  

Esse não era apenas um bordão demagógico, era um sentimento claro dos funcionários. 

 

Os valores e sentimentos identificados na pesquisa mostraram que os funcionários do 

Banespa não eram alienados á maneira com que a empresa funcionava. Todos sabiam e 

tinham a certeza dos elementos que os identificavam. O comportamento de todos era alinhado 

a esses elementos. 

 

A figura do “banespiano” se apresentou como um elemento de identificação dos 

funcionários do banco. Eles não se diziam bancários e sim banespianos. E ainda se 

caracterizam como tal, mesmo estando desligados da empresa. As associações que 

congregavam os funcionários da empresa ainda estão na ativa. Os funcionários ainda mantêm 

reuniões e eventos de banespianos. Como disse um dos entrevistados essa é uma raiz 

profunda. 

 

Esse aspecto da identificação dos funcionários com a figura do banespiano se 

apresenta como uma possibilidade de estudos futuros no sentido de explorar a questão da 

identidade das pessoas e sua relação com o trabalho. Nas entrevistas aparece diversas vezes a 
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questão da identidade que havia das pessoas com a empresa. Quanto à identificação, todos os 

entrevistados foram claros ao dizer que se identificavam com o banespiano. Esses estudos 

futuros teriam como objeto de análise o indivíduo e não a organização, como foi o desta 

pesquisa. 

 

O processo de privatização provocou grandes impactos em todos os elementos 

culturais pesquisados nesse trabalho. Ficou claro a mudança significativa nos elementos nos 

dois momentos analisados: antes e depois da privatização. Os entrevistados apresentaram uma 

grande clareza e coerência ao analisar cada uma das questões. Os entrevistados responderam 

os questionamentos de forma complementar e nenhuma vez de maneira divergente. Foram 

entrevistadas pessoas de diferentes perfis, históricos de atuação, tempo de empresa, região 

geográfica e todos apresentaram respostas convergentes. Isso mostra o quanto os aspectos 

culturais estavam incorporados nos funcionários. 

 

Em cada um dos elementos culturais analisados vimos os impactos que o processo de 

privatização gerou. A condução do processo por parte do incorporador, sob o aspecto cultural, 

foi um desastre. Em cada elemento vimos a percepção dos envolvidos. Caso houvesse uma 

análise prévia dos elementos culturais seria possível a elaboração de estratégias que 

permitissem a otimização da grande força integradora dos funcionários em torno da empresa. 

A habilidade na condução desse processo poderia potencializar os resultados de maneira não 

traumática. Podemos atribuir a esse processo uma característica do capitalismo financeiro que 

pode ter a missão de realmente traumatizar e devastar os elementos que possam criar algum 

obstáculo à sua expansão como, no caso, os elementos culturais. Essa missão pode ser, talvez, 

entendida pelo fato do capitalismo financeiro não ter endereço fixo e possuir uma identidade 

pluralíssima. 

 

A conclusão desse trabalho que após atingir os objetivos propostos inicialmente de 

identificar os elementos da cultura do Banespa e os impactos que o processo de privatização 

provocou nesses elementos, é a de que o processo de privatização do Banespa em novembro 

de 2000 foi devastador para a cultura da empresa. 

 

Fica também clara a contribuição do presente estudo no sentido de ratificar a 

necessidade de um maior cuidado com os principais agentes de um processo como esse: as 
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pessoas. Essa contribuição cultural pode ser utilizada em todos os processos de fusões, 

aquisições e privatizações. 
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Anexo 1 – ENTREVISTA PARA A PESQUISA DE CAMPO 

 
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PESUISA DE CAMPO 

 
Mestrado em Administração 

Mestrando: Marcelo Alves Cruz 

Tema da dissertação: Impactos do processo de privatização na cultura organizacional de uma 

grande empresa, sob a ótica de seus colaboradores. Um estudo de caso sobre o Banespa – 

Banco do Estado de São Paulo S.A. 

 

Nome do entrevistado: 

Idade: ________  Estado civil_____________ Escolaridade_____________ 

Último cargo na empresa:_________________ data de admissão/saída:_________/________ 

 

Questões: 

 

1- O que levou você a trabalhar no Banespa? 

2- Como foi o seu processo de preparação?  

3- Você realizou um concurso público? Em que município? 

4- Como foi seu primeiro dia de trabalho? Qual foi seu sentimento? 

5- Com o banco recebia seus novos colaboradores? Havia algo preparado? Treinamento, 

apresentações, etc 

6- Como o banco era estruturado? As áreas e atribuições eram bem definidas? Todos na 

empresa tinham conhecimento dessa estrutura? 

7- Quais eram suas pretensões em relação à carreira? 

8- Como era o desenvolvimento da carreira dentro do banco? 
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9- Como eram as promoções? 

10- E os salários? Como era a política de remuneração? Isso te motivava? 

11- Tinham muitos benefícios? 

12-  Havia demissão no banco? Em que circunstâncias? 

13- Como eram passadas as informações da empresa para os funcionários? Tinha algum 

veículo de comunicação? Reuniões, etc? 

14- A empresa se preocupava com a integração de seus funcionários? De que forma? 

15- Como era essa integração nos departamentos e agências? 

16- O que significava “banespiano”? você se identificava com isso? 

17- Como eram as representações dos funcionários? Você se fazia ouvido em suas 

reivindicações? Como a empresa tratava os momentos de negociações? 

18- Que imagem você tinha em relação ao Banespa (antes da privatização) 

19- Como foi o processo de privatização? 

20- Após a privatização, como foram os primeiros dias de trabalho? As informações e 

sentimentos que existiram. 

21- Como era a comunicação na nova empresa? O que mudou em relação ao Banespa 

(veículos de comunicação, estilo , linguagem, etc) 

22- Como era a estrutura da nova empresa? As áreas, departamentos tinham função clara? 

Compare com o Banespa? 

23-  E sobre a integração dos funcionários, o que mudou? 

24- Em relação às promoções e plano de carreira, houve alterações? Quais? Em que 

sentido? Você viu oportunidades de crescimento maiores que apresentadas pelo 

Banespa? 

25- Como eram as contratações de novos funcionários? Eram diferentes em relação ao 

Banespa? 

26- E a política de remuneração da nova empresa, como era em relação ao Banespa? 

27-  E a representação dos funcionários, como ficou na nova empresa? 

28- E o “banespiano”, o que aconteceu com ele? 

29- O fato de serem culturas de países diferentes afetou o relacionamento? 

30-  Que imagem você tem da nova empresa? 

31-  Você teria algum comentário, sugestão ou acrescentar alguma informação antes de 

encerrarmos a entrevista? 
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Anexo 2 – TCLE 
 

 
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP 
CARTA E INFORMAÇÃO AO ENTREVISTADO 

 
Prezado (a) Senhor (a): 
 
Eu, Marcelo Alves Cruz, mestrando do Programa de Pós-Graduação Administração, 

portador do CPF 138.089.978-85, RG 18.297.710, cujo telefone para contato é (11) 
9909.3082 e endereço eletrônico marcelo.cruz@metodista.br , desenvolverei uma pesquisa 
qualitativa com fins científicos, na área de Administração de Empresas, voltada para o 
estudo do segmento Gestão de Pessoas cujo título é: IMPACTOS DO PROCESSO DE 
PRIVATIZAÇÃO NA CULTURA ORGANIZACIONAL DE UMA GRANDE EMPRESA, SOB 
A ÓTICA DE SEUS COLABORADORES. UM ESTUDO DE CASO SOBRE O BANESPA – 
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. e venho solicitar-lhe sua indispensável 
colaboração. 

O Objetivo da pesquisa é o relato de sua trajetória profissional baseada na sua 
relação com a empresa em que o Sr(a) trabalhou por diversos anos até se desligar. O 
objetivo geral do estudo é fazer uma análise do que o Banespa representou em sua 
trajetória profissional, seus símbolos e imagens e como foi sua avaliação, em relação às 
imagens e símbolos anteriores, do processo de privatização ocorrido em novembro de 2001.  
  Este relato será gravado, transcrito e literalizado e enviado a você para sua 
apreciação. Isto é, depois de gravada a entrevista de sua história profissional, farei a 
transcrição da gravação e uma organização do texto, enviando-o em seguida a você para 
sua apreciação e aprovação ou não. 
 Após a sua aprovação será feita uma análise do conteúdo da história profissional 
para buscar elementos que possam ser analisados para se tentar construir os impactos do 
processo de privatização na cultura organizacional do Banespa. 
 As análises resultantes desta pesquisa servirão de subsídio para a construção de 
dissertação de mestrado junto à esta Universidade.  

Por oportuno, reitero que os dados informados serão mantidos em total sigilo, 
enquanto compromisso fundamental ao atendimento dos requisitos básicos do código de 
ética de todo pesquisador científico e das respectivas comissões de ética da Universidade 
Metodista de São Paulo.  

Sua participação nesta pesquisa é VOLUNTÁRIA e não determinará qualquer risco, 
porém pode determinar algum desconforto em responder algumas questões.  

Sua participação não lhe trará nenhum benefício direto, todavia os resultados desta 
pesquisa poderão ser socializados com os participantes da pesquisa.   
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Informamos que o(a) Sr.(a) tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, 
sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas quanto à metodologia, tratamento dos 
dados, ou qualquer outro assunto relacionado com esta pesquisa.  

Todas as dúvidas referentes à pesquisa deverão ser sanadas pelo 
entrevistador/pesquisador.  

Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo, bem como em devolver o relato com 
alterações ou sugestões de alterações, sendo que a recusa documento, em sua totalidade 
ou em partes, bem como eventual necessidade de retirar possíveis dados do documento 
desta pesquisa serão respeitados, se solicitados a qualquer momento e sem lhe acarretar 
nenhum tipo de prejuízo de qualquer espécie. 

Não existirão despesas ou compensação pessoais para o participante em qualquer 
fase do estudo, portanto, não haverá compensação financeira relacionada a sua 
participação. Existindo qualquer despesa adicional ela será absorvida pelo pesquisador. 

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para a pesquisa e os 
resultados serão veiculados por meio de artigos científicos, congressos e estudos 
acadêmicos.  

O pesquisador declara que os aspectos a seguir não se referem ao objetivo que este 
estudo pretende alcançar: métodos alternativos ao paciente; acompanhamento e 
assistências ao paciente, formas de ressarcimento das despesas decorrentes da 
participação da pesquisa, formas de indenização diante de eventuais danos decorrentes da 
pesquisa. 
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Anexo 3 -  CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu, _________________________________________________________ 

 

RG_____________________________ CPF_________________________ 
 

Acredito ter sido suficientemente informado sobre as informações que li ou das que 
foram lidas para mim na Carta de Informação ao Paciente, descrevendo o estudo: 
AIMPACTOS DO PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO NA CULTURA ORGANIZACIONAL DE 
UMA GRANDE EMPRESA, SOB A ÓTICA DE SEUS COLABORADORES. UM ESTUDO 
DE CASO SOBRE O BANESPA – BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. 

 
Eu, abaixo assinado, concordo em participar deste estudo como sujeito.  
 
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos, riscos e garantias de esclarecimentos permanentes 
referentes à minha pessoa. 
 

Ficou claro para mim que meu nome não constará no estudo, mas posso considerar 
a utilização de um pseudônimo ou apenas as iniciais do meu nome, o que me garante sigilo. 
 

Ficou claro também que tenho o direito de retirar meu consentimento de participar 
desta pesquisa, antes ou durante o evento, sem prejuízos ou penalidades a minha pessoa. 
 

Sendo assim concordo em participar deste estudo de forma voluntária e faço as 
opções de sigilo, as quais posso optar em mudar a qualquer instante, para tanto basta 
comunicar formalmente à pesquisadora. 
 
 Autorizo utilizar a forma indicada para fins de publicações da pesquisa 
            (    ) iniciais             (    ) pseudônimo  
 
 
 
São Bernardo do Campo, ______ de ___________________ de 2009. 

 
 

Participante      Pesquisador   
   
    

 
Nome      Nome 

 
 

Assinatura     Assinatura  
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Anexo 4 

 

Entrevista 1 

 

P: O que levou você a trabalhar no Banespa? 

 

Entrevistada 1: Eu precisava trabalhar porque tinha entrado na faculdade e precisava 

trabalhar. O Banespa não foi minha primeira opção de emprego, eu já estava trabalhando 

quando entrei no Banespa, no América do sul e soube do concurso do banespa. O banespa 

pagava mais e fazia muita propaganda. Não fui como objetivo de vida, fui porque pagava 

mais. Fui e prestei o concurso e passei 

 

P: Então você prestou um concurso público? Onde? 

 

Entrevistada 1: Sim em são Paulo. 

 

P: Como foi o processo de preparação para esse concurso? 

 

Entrevistada 1: Não teve muita não. Na época e eu tinha acabado de prestar vestibular 

recentemente e em função disso não tive uma preparação específica não. 

 

P: Você entrou em que data no banespa? 

  

Entrevistada 1: 20/05/1985 

 

P: Como foi o primeiro dia de trabalho? Que sentimento você teve? 

 

Entrevistada 1: Para mim era tudo muito novo eu também era muita nova. O ambiente era 

diferente. Um banco de japoneses com regras bem definidas. Era bem diferente o ambiente. O 

ambiente era mais amistoso. As pessoas se interessavam mais pelas pessoas, queiram saber 

mais de mim. Isso era diferente. Essa 1 impressão eu fiquei. 
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P: Como que o banespa recebia seus colaboradores? Havia algum treinamento? Algo formal? 

 

Entrevistada 1: Faz tanto tempo. Uns 23 anos. Eu lembro que teve algum treinamento. Mas 

não lembro detalhes. 

 

P: Como o banespa era estruturado? As áreas tinham atribuições bem definidas? Todos 

sabiam da estrutura do banco? 

 

Entrevistada 1: Era bem definido. Havia muitos manuais, era um lugar sagrado o local dos 

manuais. Qualquer dúvida que algum funcionário tinha ia consultar os manuais. Havia um 

depto que fazia os manuais. Era só ligar para resolver dúvidas. Haviam também diversos 

departamentos, era bem definido o que cada departamento fazia. Tinha sim onde buscar 

informação , era bem estruturado e tinha aonde buscar as informações 

 

P: Quais eram suas pretensões em relação a carreira? 

 

Entrevistada 1: No inicio a idéia era não ficar trabalhando no banco. Fazia faculdade de 

administração na universidade Metodista e tinha o interesse depois em procurar um emprego 

na  área ou uma empresa com as características de administração de empresas. Minha 

intenção não era ficar no banco. No início eu não tinha pretensão nenhuma de cargo e salário. 

No início trabalhava meio período, ganhava muito mais para pagar minha faculdade. Depois 

com o passar dos anos percebi que era uma empresa boa de se trabalhar, tinha estabilidade, 

era bem estruturada, tinha cargos e salários e aí fui me interessando. Para pleitear algum cargo 

o primeiro passo era me formar. Depois para pleitear algum cargo o primeiro degrau  eu 

deveria ser subchefe de serviços que era via concurso interno. Dei o primeiro passo me formei 

e passei no concurso de subchefe. Depois quis sair da agência e ir para um departamento que 

tinha mais a ver com trabalho administrativo e fui atrás de ir atrás de um departamento. 

Prestei  o concurso de subchefe já pleiteando ira para um depto. Fui para o departamento e já 

tinha visto no manual a função de analista. Para ser analista deveria ser subchefe. Vi a 

descrição de analista de O&M e me interessei.  Não tinha concurso, ma já fiquei de olho pois 

era aquilo que eu queria fazer no banco. Após um tempo teve a preparação para eu vir a ser  

analista. Teve uma preparação de 1 ano. Passei e me tornei analista de O&M. era aquilo que 

eu queira  e se eu trabalhasse  bem eu seria recompensada financeiramente, seria reconhecida 
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e isso aconteceu. Eu não tinha pretensões de cargos elevados e a partir dessa época em que me 

tornei analista eu não pensei mais em sair do banco. Já estava satisfeita em trabalhar lá. 

 

P: Você comentou que estava área administrativa e depois na área de analista. Como era o 

desenvolvimento dessas carreiras no banco? e como eram as promoções? 

 

Entrevistada 1: Bom, promoção tinha uma espécie que era horizontal. Tinha o cargo e tinha 

letras. Entrei como escrituraria J e poderia ir até A. E tinha também  promoção vertical por 

exemplo, analista Junior e poderia me tornar analista sênior. Alguns cargos, como para sair de 

subchefe para analista tinha um diferença de salários e todos os cargos eram descritos no 

manual e tinha uma numeração. Eu como escrituraria era 15 e analista era 10. Agora mudei de 

área, sai de uma área administrativa para uma área técnica e pelo manual, pelo cargo descrito 

no manual era uma promoção pois mudei de número. Para outros cargos havia concurso. 

Outros não, para ir de analista Junior para anal pleno era indicação, dependia do meu chefe. 

 

P: E os salários? Como era política de remuneração? Isso te motivava? 

 

Entrevistada 1: Motivava, tanto que continuei no banco caso contrário sairia. Sai de um 

banco e fui ganhando muito mais. A 1ª  promoção de escrituraria para subchefe meu salário 

quase triplicou, depois na outra teve outro aumento. Estava sendo reconhecida, meu trabalho 

estava sendo reconhecido e meu esforço pessoal também. Era motivador. Dos cargos descritos 

pelo banco, de chefe de departamento até escriturário era reconhecido por todos no banco. No 

manual estava descrito pois era nível A e o salário era X que estava descrito no manual. 

Escriturário era nível 15 estava descrito quanto era o salário. Todos se enquadravam. Se um 

funcionário me falava que era nível 8 eu sabia qual era o salário dele. Agora tinha as 

promoções horizontais, a de letras portanto ele poderia ser um 8 C diferente de 8 A mas, todos 

sabiam as faixas de salário dele. Isso era público, todos tinham acesso e todos sabiam. Isso até 

chefe de depto. Os cargos políticos acima de chefe de dpto, por exemplo presidente, era 

indicação do governador e para esses cargos não eram conhecidos os salários. 

 

P: E tinham muitos benefícios no Banespa? 

 

Entrevistada 1: Na época que entrei não tinham tanto quanto as pessoas mais antigas que 

estavam lá. Mas tinha muitos benefícios sim. Isso era motivador também. Isso era das coisas 
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que me fez ficar. Representava até status, pegava bem falar que trabalhava no bnp, todos 

sabiam que eram concursados. E tinha os benefícios que as pessoas que confundiam com 

funcionário público. Não era como funcionário público ou funcionário do BB mas tinham 

muitos benefícios. 

 

P:  Havia demissão no banco? E em que circunstâncias? 

 

Entrevistada 1: Era muito difícil ter demissão. Na época que entrei um funcionário tinha sido 

mandado embora recentemente.  Parece que ele tinha ficado com a conta negativa por muito 

tempo. Também foi o único caso. A gente até falava que para ser mandado embora tinha que 

matar ou roubar, fora isso era muito difícil. 

 

P: Como eram passadas as informações da empresa para os funcionários? Tinha algum 

veículo de comunicação, tinham reuniões? Quais eram os caminhos que o banco passava as 

informações? 

 

Entrevistada 1: Informações para serviço do dia a dia tinham as ITts, instruções transitórias, 

todos os dias chegavam as Its para as agências e departamentos. Lá continham as informações 

necessárias para a gente trabalhar e que não estavam no manual. Alguma taxa que mudava, 

algum novo procedimento, etc, era divulgado pela IT. Se a informação ou procedimento se 

tornasse constante, ele sairia da IT e iria para o manual pois a IT tinha uma validade. 60 dias. 

Depois expirava. Tinha também o jornal do banco que continha mais informações sociais, de 

eventos e festas. Além disso tinham as reuniões que os gerentes faziam. Uma vez por mês. 

Eram informações específicas da unidade de trabalho. 

 

P: Esse jornal do banco tinha alguma periodicidade? Como chamava? 

 

Entrevistada 1: Era mensal. Chamava “o banespiano” 

 

P: O Banespa se preocupava com a integração de seus funcionários? De que forma ele fazia 

isso? 

 

Entrevistada 1: Se preocupava sim. Isso era uma coisa que chamava bastante atenção. A 

gente acabava se sentindo trabalhando no Banespa com se gente pertencesse a uma família. 
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Essa integração era sentida tanto nas unidades de trabalho pelos funcionários que acabavam 

fazendo amizade, como em festas que a própria unidade promovia, então, tinham agências 

com churrasqueiras onde todas as sextas feiras faziam-se churrascos. Isso promovia 

integração dos funcionários, fazia-se festa de final de ano. E, além disso, uma vez por ano 

tinha a integração de todos os funcionários do banco. Vinham funcionários do país inteiro e se 

reuniam no Esporte Clube Banespa onde se fazia uma festa que se chamava Integração. Todos 

os funcionários que quisessem participar, se inscreviam e participavam de várias modalidades 

esportivas. Tinha sim uma integração mito grande. 

 

P: E isso era para a empresa inteira? 

 

Entrevistada 1: Isso era para a empresa inteira. 

 

P.:  Era para o Brasil inteiro? Como era isso? 

 

Entrevistada 1.: Era divulgado para o Brasil inteiro, para quem quisesse participar. Fora de 

São Paulo não tinha departamento, mas tinham agências. Agências de fora de São Paulo, do 

interior fretavam ônibus, os funcionários vinham e passavam o final de semana hospedados 

no Clube. Era uma mobilização com apoio das administrações. 

 

P.: Quanto tempo durava essa integração? 

 

Entrevistada 1.: Era no mês de julho, nos finais de semana. 

 

P: Você comentou que o jornal se chamava “O Banespiano”. O que significava isso, 

banespiano? Você se identificava com isso? 

 

Entrevistada 1.: Sim, totalmente. Era como se fosse uma segunda identidade. A hora que eu 

recebia o jornal eu sabia que ele era destinado para mim, que tinham informações, como se 

fôsse uma comunidade, uma família. 
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P: Os funcionários tinham representações? Como eram as representações dos funcionários? 

Você se sentia representada em suas reivindicações? Como a empresa tratava isso? 

 

Entrevistada 1: Tinha representação e era bem forte. Tinha o sindicato, os funcionários 

sempre tiveram participação grande. O sindicato era bem forte tanto pelo Banespa quanto pelo 

Banco do Brasil. A gente tinha muito poder tanto de negociação quanto de paralisação. 

Quando se falava que o Banespa e o Banco do Brasil iriam para numa greve isso significava 

uma força muito grande na mão de obra dos bancários. Além disso tinha a representação 

interna por 2 órgãos. Um era a DIREP – Diretoria de Representação e outro o COREP – 

Conselho de Representantes. Pelas greves que tivemos, nos sentíamos muito amparados. Na 

época de dissídio esses 2 órgãos faziam reuniões nas unidades de trabalho e a gente 

participava de assembléia. O que a DIREP e o COREP sinalizavam, para greve, por exemplo, 

fazíamos greve, que era a coisa mais contundente da representação. Não ficava dúvida, receio, 

a gente sabia que havia forte representação por trás, que iria defender aquilo que a gente 

estava pleiteando conseguir. 

 

P: Como eram escolhidos esse Conselho e essa Diretoria? 

 

Entrevistada 1:  A DIREP não lembro. O COREP por votação. As pessoas se candidatavam 

e a gente elegia a chapa, os membros. 

 

P: Que imagem você tinha do Banespa antes da privatização? 

 

Entrevistada 1: Eu trabalhei em várias áreas, agência, departamento de marketing, 

tecnologia, procurei fazer os caminhos de onde ia buscar informação para entender como a 

empresa trabalhava, até chegar na tecnologia, de onde saiam os sistemas. O que eu percebia 

era uma empresa que tinha uma estrutura muito forte, uma estrutura hierárquica bem definida, 

os funcionários, a maioria, muito comprometida com a empresa, vestir a camisa, dar o sangue, 

além do horário, final de semana, a gente não estava muito preocupado se o banco iria pagar 

hora extra, até porque isso não era permitido em todas as áreas, só algumas, então a gente 

vestia a camisa e se sentia parte da empresa, como banespiano. Na tecnologia sentia uma 

empresa que a gente tinha que dar o sangue. Como empresa de economia mista as licitações 

tinham que ser públicas, para um novo sistema, por exemplo. Para adquirir algo, precisava de 

licitação. E licitação demorava muito tempo, e a gente não podia ficar esperando correndo o 



116 
 

risco de perder o bonde, então a gente tinha que desenvolver internamente, se capacitando, se 

habilitando, fazendo reuniões, testes, ninguém cruzava os braços e falava que não dava para 

ter poupança porque não podia contratar, não, precisava desenvolver o sistema, vamos nos 

habilitar. Então, antes da privatização as pessoas davam o sangue para as coisas saírem, não 

era fácil, a visão de empresa pública de que as pessoas não trabalhavam, pelo menos nas áreas 

em que eu trabalhei não era verdade, muito pelo contrário. Na tecnologia a licitação 

emperrava qualquer avanço que a empresa precisasse ter e precisasse de dinheiro. 

 

P: Como foi o processo de privatização? 

 

Entrevistada 1: Começou com a intervenção do Banco Central, já sabíamos que algo iria 

acontecer e não seria bom para nós. Ali já ficou tudo muito esquisito, a gente tinha diretorias 

que não eram comprometidas com o banco, estavam ali para fechar o banco. Víamos o 

patrimônio que demos o sangue para construir ser dilapidado. Tenho mentalidade de analista e 

falo muito, preciso pegar o fio da meada e ir desenrolando. A privatização foi dolorosa para 

todos. Uma foto que saiu na capa do jornal transmite o sentimento que o banespiano estava 

tendo. Foi traumático, doloroso. Trabalhava na matriz, no Centro, todos descemos para ver o 

resultado do leilão. Era como se tivesse acabando toda uma estrutura, parte de uma vida. Foi 

muito doloroso. 

 

P: Após a privatização, como foram os primeiros dias de trabalho? Que informações e 

sentimentos existiram? 

 

Entrevistada 1: Trabalhava na tecnologia e a tecnologia foi a última área a ser afetada pela 

privatização. No início continuou tudo igual. Não havia informação oficial em termos de 

trabalho, direcionamento, não havia. Continuamos trabalhando igual por muito tempo. Tinha 

mudança de diretor, mas continuamos a fazer tudo igual. Sei que a contabilidade foi uma das 

primeiras áreas afetadas e foi traumático. Pessoas que chegaram sem respeito pelos 

funcionários e implantaram sistemas novos. No RH também, acabaram com a base e depois 

não se tinha mais informação de funcionário nenhum. Os boatos chamavam a atenção. Por 

exemplo, na tecnologia o boato era que o Santander terceirizava toda a tecnologia , essa 

pulguinha não saía de trás da orelha dos funcionários da tecnologia. 
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P: Como era a comunicação na nova empresa? Que mudou com relação ao antigo Banespa? 

Os veículos de comunicação, o estilo, a linguagem, a forma de se comunicar? 

 

Entrevistada 1: A comunicação não existia.  

 

P: Em relação àquilo que o Banespa fazia, o jornalzinho, Its, linguagens 

 

Entrevistada 1: Essa engrenagem continuou existindo. As Its continuaram saindo. Essas 

áreas operacionais tinham que continuar trabalhando. Agora, a comunicação da gente saber o 

que estava acontecendo na empresa, que empresa você está trabalhando, quem é seu chefe, 

quais as diretrizes, o que antes existia, isso deixou de existir depois da privatização. A gente já 

não sabia mais qual nossa posição dentro da empresa. Era como se houvesse uma perda de 

identidade. Eu sabia onde estava, o que queria, quais os caminhos, o que a empresa pensava 

de mim. Depois da privatização perdeu-se essa identidade. A gente não sabia mais. A 

engrenagem continuou existindo.mas as condições em que tudo isso continuou funcionando, 

nesse aspecto que eu te falei que não existia mais comunicação. 

 

P: Como era a estrutura dessa nova empresa, as áreas, os departamentos, existia uma função 

clara? Queria que você comparasse como era com o Banespa. 

 

Entrevistada 1: Não tinha uma função clara. Foi um processo. Víamos um desmanche das 

áreas. Parece que nada do que fazíamos não era bom. A sensação era que nada valia e 

precisava por outra coisa no lugar. Só que nem eles sabiam ou não conseguiram implantar 

esse modelo de empresa. Desmanchou uma área, que entrou no lugar? Muitas vezes nada. 

Não havia estrutura, nada definido que pudesse dar aquela segurança de trabalho que a gente 

tinha antes. 

 

P: E sobre a integração dos funcionários, o que mudou? 

 

Entrevistada 1: Nas unidades de trabalho? 
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P: O Banespa tinha aquelas festas, churrasqueiras, o que mudou? 

 

Entrevistada 1: No começo houve muito receio, depois da privatização teve PDV, era muito 

evidente pela forma que a empresa entrou que nós não éramos bem vistos. Pela forma que 

éramos tratados, pela falta de respeito. Como eu dava suporte em várias diretorias, 

acompanhei de perto o tratamento que diretores novos davam para funcionários antigos, falta 

de respeito com o trabalho. Depreciação com o banespiano. A integração foi se desintegrando. 

A perda de identidade na nova empresa, se não há identidade não há integração, as pessoas 

ficaram com medo, receio. Integração não era mais um evento que a gente sentia. Você não 

sabia se no dia seguinte você estava trabalhando. Era um clima de mistério, e éramos o bicho 

papão. Era como se não soubéssemos tocar o banco, porque se soubéssemos não daria no que 

deu. Era essa a sensação. Não dava para ter integração. Os banespianos tinham receio, medo. 

Marido e mulher que trabalhavam juntos não sabiam se iriam continuar no emprego. Foram 

períodos tenebrosos. A integração cultural continuou acontecendo, em julho, depois agosto, 

setembro. O banco parece que não conseguia se organizar ou aquele assunto não era 

importante para ele. Mas tinha que ter porque parece que não pegava bem não ter, porque o 

discurso era que os funcionários eram importantes. Mas no dia a dia não era o que acontecia. 

Tudo que ouvíamos de integração não era o que acontecia. Presenciei o presidente falar que 

não sabia porque não sentia mais que os funcionários não vestiam a camisa. A integração só 

podia acontecer se houvesse identidade e os funcionários vestissem a camisa. Então, o que 

passou a ter foi uma maquiagem que precisava ter para mostrar que tudo continuava igual. 

 

P: O jornalzinho continuou existindo? 

 

Entrevistada 1: Continuou, por algum tempo com o mesmo nome. Depois mudou de 

formato, diminui de tamanho. Os jornalistas que faziam o jornal antes eram referência, depois 

foi mudando, mudou o padrão editorial, os assuntos. Antes era voltado para os funcionários, 

era gostoso de ler, se encaixava nas notícias, depois virou revista Caras, fotos de gente top, 

bem sucedida. Parecia uma cenourinha, uma auto-promoção para o alta administração. Passou 

a se chamar Conexão, num processo de perda de identidade do Banespiano. depois mudou de 

novo o nome para Idéias, nome que se usa no mundo todo. Mudou o foco, as reportagens, 

editorial, tudo. 
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P.: Em relação às promoções e plano de carreira, houve alterações?  

 

Entrevistada 1: Houve completamente. Não ouvíamos falar em promoção de banespiano. No 

início achávamos que iríamos ter chance. Quem ficou achou que tinha diferencial e que esse 

diferencial iria ser recompensado com promoção. Pouquíssimos casos aconteceram de 

promoção, nas áreas administrativas. Nas agências acho que foi mais fácil, porque teve 

agência que 70% dos funcionários saíram no PDV. Eles precisavam de funcionários. O que 

fizeram? Deram oportunidade para telefonistas serem gerentes de conta, não se se por prova. 

Então a carreira para essas pessoas deu uma guinada. Na área administrativa muita gente ficou 

esperando promoção até o dia de sair. Houve casos que chefes mais humanos brigaram por 

promoções de funcionários, mas isso dá para contar no dedo. A maioria ficou esperando e 

nunca chegou. 

 

P: Você disse que os cargos e salários estavam no manual. Você via o número, a letra e sabia 

quanto as pessoas ganhavam. Essa política continuou? 

 

Entrevistada 1: não, muito pelo contrário. Uma das primeiras coisas que acabaram foram os 

manuais, que deixaram de existir. Chamávamos os manuais carinhosamente de verdinhos. 

Acabaram. Muito menos cargos e salários. Quem entrava, não sabíamos nem o que elas eram. 

Conversando com um diretor, perguntei o que ele era na nova estrutura. Ele disse que não 

sabia nem o nome, cargo que ele iria ter. não só acabou a descrição de cargos e salários 

definida, que não era nem a melhor, mas estava bem definida. Não só isso acabou como as 

pessoas que entravam não sabiam. Parecia amadorismo. Não parecia uma multinacional com 

30.000 funcionários, que contratava alguém que não sabia onde se encaixava na estrutura. Ela 

sabia o salário e muito provavelmente o bônus que iria receber. Mas na estrutura não sabia 

nada.  

 

P: Então aquela política de cargos e salários que existia no Banespa você não identificava 

mais? 

 

Entrevistada 1: Absolutamente, de jeito nenhum. O cargo que saí da tecnologia, continuou o 

mesmo em outra área que não tinha nada a ver. Depois virei gerente. Só gerente. Fui para 

outra área como coordenadora e meu cargo também não mudou. Demorou muito. O nome do 

cargo não condizia com a função. 
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P: Você viu oportunidade de crescimento na nova empresa maiores do que tinha no Banespa? 

 

Entrevistada 1: Aparentemente sim. Num primeiro momento parecia a América, terra de 

oportunidades. Parecia uma festa, farra do boi. Chegava gente nova, que ganhava salário 

maior que o seu. Achei que pelo meu trabalho, formação, background da empresa, teria 

oportunidade. Tive oportunidade de trabalho, não posso negar. Tive reconhecimento verbal 

mas não transformou-se em reconhecimento financeiro. Tive oportunidade de mudar de área, 

não posso negar, mas sem recompensa financeira. E isso deveria ser casado. 

 

P: Como eram as contratações de novos funcionários? Eram diferentes em relação ao 

Banespa? 

 

Entrevistada 1: Sim. No Banespa era concurso público, menos os cargos políticos. No 

Santander não. era seleção, estagiário, terceiros, tinha muita amizade, entravam grupos, 

falávamos, vem o grupo de tal banco, e vinha uma leva de pessoas daquele banco. As 

contratações em determinado nível era na base da amizade. 

 

P: E a política de remuneração na nova empresa, como era em relação ao Banespa? 

 

Entrevistada 1: Do Banespa a gente tinha promoções horizontais num determinado período 

de tempo. Por exemplo, analista depois de 18 meses mudava de letra, horizontalmente. Ou por 

decurso de prazo, ou porque o chefe liberava. Quando chegava no limite, dependia de 

indicação do chefe. No Santander não havia critério, nem mesmo fazer um bom trabalho, 

porque o chefe não tinha autonomia. 

 

P: E a representação dos funcionários, o Conselho, a Diretoria, como ficou isso na nova 

empresa? 

 

Entrevistada 1: Também foi um processo gradativo, eles não foram acabando com tudo, mas 

com o tempo acabou. A DIREP fazia parte da reunião das diretorias. Isso acabou, ela não 
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tinha mais a cadeira. O COREP acabou. A AFUBESP continuou, a gente pagava 

mensalmente, quem pagasse. Só que ela ficou fraca, a gente não confiava mais. 

 

P: E o “banespiano”, o que aconteceu com ele? 

 

Entrevistada 1: Foi mudando linha editorial, jornalistas, escopo. O jornal deixou de ser de 

banespiano para banespiano. Passou a ser Caras e depois um padrão institucional, como se 

fosse uma revista de economia. 

 

P: Você disse no início da entrevista que havia a figura do banespiano e que era uma 

identidade. O que aconteceu com essa figura? 

 

Entrevistada 1: Acabou. A gente falava que o banespiano tinha um “x” na testa. Percebíamos 

que não éramos bem vistos, subliminarmente, mas havia preconceito. A identidade, que era 

uma fortaleza, uma família, acabou. Esse x era pejorativo. 

 

P: O fato de serem culturas de países diferentes afetou o relacionamento dos funcionários, 

chefes, subordinados e a própria relação de capital trabalho? 

 

Entrevistada 1: Sim, sem dúvida. Por 2 motivos. Um da própria privatização, isso com 

certeza afeta. Sempre vai ter uma empresa majoritária que vai querer impor sua cultura, forma 

de trabalho. Além disso por ser uma multinacional, e de que país, com certeza uma americana 

é diferente de uma francesa e de uma espanhola. 

 

P: Que imagem você tem da nova empresa? 

 

Entrevistada 1: Hoje? Porque o tempo que eu estava lá e tive a oportunidade de conversar 

com pessoas que estavam na direção e tentar entender o que o Santander representava e o que 

queria do Brasil, e isso não era claro nem para essa pessoa. Essa pessoa falou que o Santander 

é o banco do hoje, do dia. Amanhã ele não sabe. Hoje a visão que eu tenho não mudou muito. 

Ele vai continua no Brasil? Não sei. Tem interesse? Talvez. Pode vender? Pode. É um banco 

que quer lucro, deve ter os padrões de lucro para cada país e ter um tempo para isso se 

realizar. Se estiver ascendendo, faz aquisições, mede desempenho, não é nada apegado porque 
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gosta do Brasil, é um negócio. Como um negócio, mede se está interessante. A partir do 

momento que deixar de ser interessante, vende sem o menor apego e vai para outro lugar.  

 

P: Quanto você entrou no Banespa e quando você saiu do Santander? 

 

Entrevistada 1: Entrei em 21/05/1985 e saí em abril de 2008. Por aposentadoria. Sei o dia 

que entrei mas não sei o dia que saí. 

 

P: Quais as áreas que você passou no desenvolvimento da sua carreira? 

 

Entrevistada 1: Entrei em agência, depois departamento de Marketing, departamento de 

O&M, Tecnologia, Reengenharia, Tecnologia, o banco foi privatizado, fui para Pontos de 

Venda, depois trabalhei com a vice-presidência num projeto, Consumo Consciente,  durou 5 

anos, depois fui ser coordenadora de Call Center. 

 

P: Você teria algum comentário, sugestão ou acrescentar alguma informação antes de 

encerrarmos a entrevista? 

 

Entrevistada 1: Acho que algumas coisas que o Santander fez, não foram erradas, porque 

quando se fundem empresas, é um processo complicado para quem compra e para quem é 

comprado. Acho que isso me ajudou a sobreviver na empresa, vi no mestrado que a empresa 

que compra, para administrar, tem que acabar com uma cultura forte, de quem é comprado. A 

cultura do Banespa era uma identidade. Não sei se o Santander conseguiria administrar com a 

cultura forte do Banespa. Acho que o que ele fez foi um processo de choque. Não sei se ele 

foi pensado ou se foi falta de respeito. Como funcionária achei que foi falta de respeito. Para 

quem está comprando não sei como lidar com a situação de forma diferente e dar certo. 
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Anexo 5  
 
 
Entrevista 2 
 
 
 
P: O que levou você a trabalhar no Banespa? 

 

Entrevistado 2: Em 78 prestei concurso e ser funcionário do Banespa era uma história de 

futuro. O concurso era prestado para se trabalhar em grandes empresas: Banco do Brasil, 

Banco do Estado de São Paulo, Caixa Econômica Federal. Era um caminho para a vida toda. 

 

P: Como foi seu processo de preparação? 

 

Entrevistado 2.: Fiz cursinho no interior me preparando para alguns concursos e deu certo o 

do Banespa. 

 

P.: Você fez o concurso em que cidade? 

 

Entrevistado 2.: São Paulo 

 

P.: Como foi seu primeiro dia de trabalho? Qual foi seu sentimento? 

 

Entrevistado 2.: Sentimento de pertencer a uma grande empresa. Fiquei muito orgulhoso de 

fazer parte do Banespa. Atendia a expectativa de status, de integrar uma grande empresa e da 

estabilidade que isso dava a partir do primeiro dia. 

 

P.: Como o banco recebia seus novos colaboradores? Havia algo preparado? Treinamento, 

apresentações, etc.? 

 

Entrevistado 2: Curso de integração que mostrava todas as áreas e o lado bom que a empresa 

tinha. Para mim interessava a arte e o banco inaugurava um centro de artes no Cambuci 

naquele ano. Havia um coral que integrava profissionais de várias áreas e vários cargos, enfim 

toda essa família que não era só da empresa, mas do conglomerado, e logo quis fazer parte do 

coral. 
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P.: Como o banco era estruturado? As áreas e atribuições eram bem definidas? Todos na 

empresa tinham conhecimento dessa estrutura? 

 

Entrevistado 2: Sim, era dividido em departamentos, setores, seções e todo mundo sabia 

muito bem o que cada um fazia, qual era a função, a rede de agências divididas em gerências 

regionais, diretorias operacionais. Como banco social tinha seu respaldo político que 

fomentava a agricultura, cultura, tinha apoio ao cinema, tradição desde os anos 50, época do 

estúdio Vera Cruz, produções de filmes. 

 

P.: Quais eram suas pretensões em relações à carreira? 

 

Entrevistado 2: Nunca pensei ser gerente de agência. Minha área era departamento. Logo que 

entrei tinha planos de fazer Jornalismo e o banco aproveitava os talentos e meu sonho era 

fazer parte do jornal da empresa, elo de comunicação forte. Tinha o antigo jornal Banespa que 

comunicava as notícias. Não tinha comunicação virtual, mas o jornal cumpria sua função, era 

bem lido e ansiado pelos funcionários. Fazia integração numa página de compra/vende/troca 

entre várias regiões e funcionários. 

 

P.: Como eram passadas as informações da empresa para os funcionários? Tinha algum 

veículo de comunicação, reunião? 

 

Entrevistado 2.: Tinham reuniões constantes, as normas, numa linguagem mais formal e 

tinha o jornal que entrevistava as pessoas e os boletins faziam um pouco mais a linguagem 

popular, coloquial. Aconteciam convenções, campanhas motivacionais, prêmios, avaliação de 

desempenho para promoção, processo seletivo para cargos técnicos, como informática. 

 

P.: Como era o desenvolvimento da carreira dentro do banco? 

 

Entrevistado 2.: O Banco tinha um plano de cargos e salários e uma carreira estruturada por 

letras desde o auxiliar de escrita, escriturário, chefes de serviço e fez a vida de muita gente 

decolar até chefe de departamento, cargo máximo para funcionários de carreira. Os cargos de 

direção eram nomeações mais políticas. 
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P.: E todo mundo tinha acesso a esse plano de carreira? 

 

Entrevistado 2.: Todo mundo tinha acesso. Era até bastante ansiado por todos. Todo mundo 

sabia de cor a hierarquia. 

 

P.: Isso estava escrito em algum lugar? Era possível consultar? 

 

Entrevistado 2.: Podia. No RH tinha. A gente não tinha o serviço virtual mas havia em cada 

setor os manuais, atualizados, onde ficavam as normas. No plano de organizações e normas 

havia um modelo da sequência do trabalho que se tinha que fazer, toda a sequência do 

processo. 

 

P.: Em cada atividade as pessoas sabiam o que tinha que fazer? 

 

Entrevistado 2.: Sabiam exatamente tanto as atribuições de cada cargo e outro manual que 

ligava o procedimento do serviço. Eu fazia conferência de contabilidade – e tudo estava 

descrito. Era muito claro o serviço de cada um. 

 

P.: Como eram as promoções dentro do Banco? 

 

Entrevistado 2.: Ou pelo processo seletivo para cargo técnico, informática, jurídico, 

economia. Avaliação de desempenho para um mesmo setor e aí cabia uma ou outra promoção. 

 

P.: E os salários? Como era a política de remuneração? Isso te motivava? 

 

Entrevistado 2.: O banco tinha uma política de gratificação semestral com base no resultado, 

isso já na década de 70. Chegou-se a ter no semestre 2 salários de gratificação, de acordo com 

o resultado do banco. Dava até 15 salários. Essa era uma grande motivação. Outra, que não 

necessariamente financeira, mas que acabava sendo, era a licença prêmio, o incentivo era para 

o funcionário que ficasse na empresa. A rotatividade não era incentivada, como é hoje. Isso 

dava tranquilidade, referência importante para a empresa porque os clientes sabiam que 

podiam contar com o funcionário e acompanhavam a trajetória de um gerente e a licença-

prêmio era um prêmio de verdade, recebido a cada 5 anos. A cada 5 anos tendo assiduidade, 

não tendo penalidade, falta injustificada, recebia-se 2 meses de folga ou 1 mês podendo ser 
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convertido em salário. Isso era um grande estímulo e a cada 5 anos ter um aumento de salário 

específico pelos 5 anos. Haviam esses incentivos para a pessoa continuar na empresa. 

 

P.: E o nível dos salários, a remuneração das pessoas era conhecida? 

 

Entrevistado 2.: Sabia. Era uma coisa atualizada quando mudava o salário. O banco tinha 

bastante transparência. 

 

P.: Tinham muitos benefícios? 

 

Entrevistado 2.: Bastantes. Além desses de licença-prêmio, as coisas que são leis: licença 

maternidade, paternidade, auxílio funeral, seguros, o clube, uma coisa importante que já 

naquela época, o lazer era uma coisa já divulgada, era um benefício importante. E o banco 

minimizava os custos de você se associar ao clube. E o banco realizou durante 28, 29 anos 

uma integração esportiva e cultural onde não dependia de escala hierárquica, as pessoas 

podiam participar de todas as modalidades esportivas e culturais além de se encontrarem 

durante o mês de julho, no Esporte Clube Banespa. Funcionários do Brasil inteiro 

participavam desse evento o que era muito saudável e melhorava muito o clima 

organizacional, criava-se vínculos entre os funcionários, revelava-se talentos: escritores, 

poetas, cantores, jogadores. Além disso, em função disso foi criado o “banespinha” uma 

sucursal do Clube onde os colegas por região se agrupavam, faziam festas. E uma coisa que 

era o resultado saudável idsso eram os grêmios que existiam nas agências. Isso era 

responsável pelos eventos de cada unidade. 

 

P.: Pelo que você está dizendo a empresa se preocupava com a integração dos funcionários? 

 

Entrevistado 2.: Se preocupava muito. Tanto na unidade pelo grêmio, como numa esfera 

maior pelos banespinhas ou pela formação das coligações pelas regionais, participando de 

competições esportivas e culturais. Mas o pando de fundo era o convívio dos funcionários, 

como num lema dos 3 Mosqueteiros, um por todos e todos por um, era uma característica do 

funcionário que trabalhava no Banespa, mas por haver um espírito de grupo, coletivo, que 

hoje se batalha para ter, e os banespianos tinham naturalmente, os funcionários vestiam a 

camisa, suavam a camisa. Tanto é assim que depois que o Banespa foi privatizado acho que é 
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a única empresa que ainda tem uma associação de funcionários aposentados que ainda vestem 

a camisa e lutam por ela. 

 

P.: Havia demissões no Banco? Em que circunstâncias? 

 

Entrevistado 2.: Raramente havia demissão. Lembro de uma após uma avaliação bastante 

criteriosa, foram demitidas 500 pessoas no Brasil inteiro. Mas foram pessoas que tinham 

entrado e que não tinham nada a ver com a empresa, não tinham boa performance. A 

avaliação mediu e essas pessoas foram demitidas. A não ser que a pessoa cometesse um 

delito, uma fraude, passava pela auditoria e se comprovado desvio de conduta, a pessoa era 

demitida, o que dava respaldo positivo para quem cumpria com correção seu trabalho. 

 

P.: O que significava “banespiano” ? Você se identificava com isso? 

 

Entrevistado 2.: Plenamente. Acho que o banespiano defendia a empresa, o colega, fazia o 

máximo pelo cliente, era uma gestão mais humana que comercial. Se não fazia mais era por 

questões de licitações, de empresa pública, mas fazia o máximo dentro de seus recursos. Essa 

era a grande marca do banespiano. No interior um gerente de agência tinha status de uma 

autoridade, tinha peso. Isso acho que aumentava ainda mais o prestígio da empresa e o 

orgulho do funcionário. 

 

P.: Como eram as representações dos funcionários?  

 

Entrevistado 2.: Tivemos, não me lembro o ano, tivemos uma Diretoria de Representação. 

Esse representante, o diretor foi eleito pelos funcionários e fazia parte das reuniões plenas de 

diretoria onde ele defendia o direito do funcionário, ouvia os interesses do funcionário, acho 

que obrigatoriamente conciliado com os interesses da empresa. Além do diretor tinha o 

COREP – Conselho de Representação dos Funcionários, também pulverizando os interesses 

em reuniões periódicas, além disso foi criado uma representação paralela, a AFUBESP, que 

hoje acho que está bem enfraquecida  mas que na época marcou muito e foi muito forte, foi 

travada uma luta contra a privatização do banco, enxergando aí a preservação dos empregos e 

até o próprio estilo do banco que seria mudado muito após uma privatização. O próprio 

sindicato dos bancários que tinha esse papel, e junto com a DIREP, o COREP e a AFUBESP 

faziam o outro lado na defesa do funcionário. 
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P.: Você se sentia ouvido nas reivindicações, se sentia representado? 

 

Entrevistado 2.: Sim, acho que o papel dos órgãos de representação na época era muito 

importante, defendia reajuste salarial, outros benefícios, conquistas, como abono assiduidade, 

que era um descanso baseado na contagem dos dias úteis. Foram conquistados 5 dias por ano, 

se não houvessem faltas, para o funcionário usar conforme suas necessidades e interesses. 

 

P.: Que imagem você tinha em relação ao Banespa (antes da privatização)? 

 

Entrevistado 2.: a imagem de um grande banco, de uma empresa que talvez hoje se colocasse 

nas melhores empresas para se trabalhar. Era uma empresa que a gente tinha muito orgulho de 

pertencer, de trabalhar, de fazer parte. Mesmo os antigos funcionários, como os mais novos 

que foram chegando, acho que as pessoas queriam fazer o melhor e queriam colocar o 

Banespa numa competitividade muito além do que ele podia, mas as pessoas vestiam a camisa 

e lutavam por essa empresa, tinham orgulho. Acho que tinha muita devoção por parte do 

funcionário. Acho que todo funcionário era devoto  da empresa. Era uma característica que 

poucas empresas têm, e acho uma das resistências da privatização porque iria se perder uma 

marca exclusiva da empresa. 

 

P.: Como foi o processo de privatização? 

 

Entrevistado 2.:  Foi bem dolorido primeiro porque a gente passou por um período de 

federalização, de intervenção. O que sentimos, como muitos diretores, nos postos de 

comando, que assumiram o leme, acho que não foi muito difícil contagiá-los por uma paixão 

que era o Banespa, tanto que o processo de privatização foi se arrastando, levou um tempo, 

tanto que acredito que incomodou muito e alguém disse “vamos trocar de presidente” e vamos 

efetivar essa união, porque todos mundo que chegava acabava se contagiando pelo banco, por 

uma alegria de viver, por um jeito meio caipira, meio fraternal de se relacionar e mesmo 

percebendo qualidades e competitividades que a empresa tinha e aí aconteceu o leilão e foi 

vendido. Esse processo foi muito difícil porque a empresa que chegou, o Santander, a visão 

que eles tinham era de um banco atrasado, não competitivo e uma série de coisas, e a sensação 

que nos passavam é que estávamos errados e eles certos. Ainda bem que passado algum 

tempo eles perceberam que a gente era melhor do que eles imaginavam. Até porque 
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destruíram processos que depois eles tiveram que refazer porque perceberam que nós 

estávamos certos. Também para eles foi um aprendizado, de não se destruir tudo logo de cara, 

hoje, com a aquisição do Real eles tentam ficar com o melhor de cada empresa. Acho que 

mais que uma questão de Marketing, tem um fundamento de ficar com o melhor de cada 

empresa porque eles deram muito tiro no pé e destruíram muitas competências, que não há 

preço e treinamento que pague. Acho que a cultura da empresa merece respeito, é mais ou 

menos o que falava a música do Milton: “ se muito vale o já feito muito vale o que será, mas o 

que já foi feito é preciso ...” acho que é uma coisa que o Santander não aprendeu a adquirir o 

Banespa mas vai aprender a fazer até por razões econômicas e de balanços e de resultados. 

 

P.: Após a privatização, como foram os primeiros dias de trabalho? Que informações e 

sentimentos existiram? 

 

Entrevistado 2.: O sentimento era de total desvalorização. O funcionário se sentia 

desvalorizado porque até então  tudo o que ele tinha muito orgulho de ter feito, não tinha  

valor nenhum. Isso deixava as pessoas desmotivadas, sem perspectiva, as informações 

desencontradas, não tinha transparência, para que você estava num fogo cruzado sem saber 

para onde ir e como conduzir. E esse clima gerou uma desesperança, falta de perspectiva que 

não havia um objetivo plenamente traçado para todo mundo seguir. Parece que o bolo, a 

corporação tinha sido dividida e cada pedaço saia caminhando a esmo, um regime meio 

feudal, a Espanha interferindo, acho que foi uma total insatisfação, tanto que muitas 

competências, muitos talentos foram embora e foram trabalhar na concorrência. 

 

P.: Como era a comunicação na nova empresa? E o que mudou com relação ao Banespa, por 

exemplo o veículo de comunicação, o estilo, a linguagem?  

 

Entrevistado 2.: Nós tínhamos já na época da privatização um jornal que era muito lido e 

bem aceito, quinzenal,  além de um jornal diário on-line. Mas o que a nova empresa adotou 

foi, além desses, uns boletins com o intuito de passar o clima, as diretrizes da empresa, mas 

nisso ela ofendia muito o funcionário porque era muito truculenta a comunicação. Ela falava 

de sangue novo, por exemplo, e isso era uma ofensa para um funcionário que tinha 20 anos de 

carreira, quase 30, mesmo corporativamente falando, o Banespa já tinha uma associação forte 

de aposentados que era um dos nossos defensores ou até os relações públicas. Muitos 

aposentados traziam clientes para o banco, muitos na fila do caixa, faziam propaganda, 
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ressaltavam as qualidades do banco.  Nessa época os aposentados eram ignorados, 

desrespeitados e os funcionários da ativa idem. Então a comunicação era bastante truculenta. 

Quando não era escrita ela vinha em reuniões pesadas onde as pessoas tinham um impacto 

muito ruim e o jornal de então foi mudado. Como o nome “O Banespiano” não foi bem aceito 

porque ele caracterizava uma cultura, ele era tão forte que incomodava muito o novo  dono do 

banco. Então O Banespiano tinha que ser abolido, tanto o nome quanto o funcionário. 

Precisava colocar os novos talentos do mercado. Acho que foi falha grande. Não que só 

existisse gente muito competente no Banespa mas ninguém e teve um tempo de separar o joi 

do trigo, de valorizar quem tinha realmente comprometimento com a empresa. No fim a 

empresa recebeu muitos profissionais de fora, que eram muito piores na competência, mas 

eles não tinham o DNA Banespa, então eles não tinham esse pecado e o banespiano era visto 

com pecado, não era bem visto. Muito tempo depois passou a se pensar diferente, mas durante 

muito tempo ele foi ignorado de certa maneira, era colocado de lado. Em termos de 

comunicação, vamos acabar com o jornal porque o jornal é forte e não queremos mais esse 

nome. Vamos acabar com  siglas que o Banespa tinha e vamos pensar em outras. Virou uma 

grande confusão. Ninguém sabia muito bem qual o rumo, havia alguém gritando, tal qual um 

pastor evangélico, que a gente precisava seguir um caminho mas não convencia muito porque 

havia uma desconfiança de qual a intenção de ir para aqui ou para ali e ninguém tinha muito 

esclarecimento. Então surgiram na época boletins, jornais especiais, catálogos, algumas coisas 

com produções bem cuidadas mas com conteúdo duvidoso. Acho que contratou-se 

consultorias. Acho que o banco percebeu, o Santander percebeu que ele tinha comprado uma 

cosia muito maior do que ele podia carregar. Aí foi  uma fase muito difícil, de uns 5 ou 6 anos 

que não se entendia muito bem. Hoje acho  que as coisas estão melhorando, acho que a 

comunicação, que até então era feita por funcionários da casa, na transição ela passou a ser 

feita por profissionais da grande imprensa onde a gente não falava do  nosso lucro, nosso 

balanço, nosso resultado mas falava tudo na terceira pessoa: o resultado do banco, e ficava 

distante na linguagem e que você tinha feito parte daquele resultado, então era o nosso 

balando, o nosso resultado e isso não era dito assim. Então parecia alguma coisa que você não 

atingia, que você não estava integrado e isso, como jornalista de empresa, era um grande 

pecado, porque até hoje a comunicação é feita por um jornalista que tem experiência da 

grande imprensa e que acha que está escrevendo isso para outro público, e não para o 

funcionário que fez parte daquele resultado. Acho que fica desumano, distante. Aí o índice de 

leitura é menor. Ninguém assume isso mas a gente sabe que as pessoas pegam  um jornal 

grande, muito produzido, agora virou uma revista mas que não cumpre sua função. Ele 
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cumpre sua função de ganhar prêmio em associação de comunicação  empresarial, pode ser 

até muito produzido, colorido, mas a comunicação, quando é do interesse do funcionário pode 

ser feita no papel de pão e as pessoas vão ler, passar para o outro, tirar cópia, e a nossa 

comunicação é toda muito chique, alto nível de produção, mas em termos de conteúdo ela não 

atinge. Continuo achando isso até hoje. 

 

P.: A estrutura do Banespa era muito clara. Como ficou a estrutura da empresa após a 

privatização? 

 

Entrevistado 2.: Apesar de ser um banco grande a gente tinha algumas diretorias, não 

passavam de 10, se não me engano, o presidente e o vice-presidente. Hoje o que a gente mais 

tem é diretoria. Dezenas de diretoria, todo mundo é diretor de alguma coisa, umas 4 vice-

presidências e uma estrutura mais inchada que o Banespa. Eles diziam horrores do banco e 

nós ganhamos uma multiplicação expressiva de cargos e setores. Ficou mais difícil entender o 

banco. Não acho que é porque o banco cresceu. É a estrutura que ficou mais inchada. 

Reduziu-se o número de funcionários por agência. O cliente ficou prejudicado. O cliente 

Banespa recusava aquele tipo de estrutura enxuta nas agências. Ele gostava de tratar com 

gente. Não adianta fazer isso só com clientes especiais. O banco perdeu sua função social, e 

isso deveria ter sido uma prioridade. 

 

P.: As pessoas não tinham mais os manuais com as atribuições dos cargos? 

 

Entrevistado 2.: Não. cargos e salários hoje não se sabe onde está. Existe tanta modernização 

mas você não consegue falar com os funcionários do RH. Você fala com uma linha Fale com 

o RH e depois de dias eles te dão uma resposta. Cargos e salários deve ficar fechado a sete 

chaves, não há clareza, muito menos na prática. Todos mandam e-mails, o lado humano se 

perdeu. 

 

P.: E sobre a integração dos funcionários, o que mudou? 

 

Entrevistado 2.: A integração prática, o banco até faz um treinamento, integração. O que não 

se sabe é como esses funcionários são recrutados porque os critérios não são claros. Cada dia 

chega um funcionário mais prepotente, achando que vai resolver o problema e na prática não 

consegue fazer o que se propôs. Aí a rotatividade é grande, a insatisfação maior. Não há 



132 
 

integração. O regime feudal impera, dividido por baias modernas, mas as pessoas não se 

falam. Não tem mais o churrasquinho de final de semana. Mesmo a integração esportiva e 

cultural que até foi adotada pelo Santander por 2 ou 3 anos ela já se acabou e tinha um 

resultado bacana mesmo para o Santander.  Não se faz mais esse evento porque eles entendem 

que o futebol, o churrasquinho é uma coisa brega, cafona, mas isso faz falta e eles não se 

deram conta. As convenções são bem produzidas, com cores institucionais, mas está faltando 

a ligação básica do ser humano. Há muita competitividade. A saúde do funcionários está 

comprometida. Falta uma coisa básica chamada respeito. 

 

P.: Em relação às promoções e plano de carreira, houve alterações?  

 

Entrevistado 2.: Eu sei que existe bônus, mérito, mas pessoalmente não usufrui nada disso, 

então não conheço o esquema que eles fazem prá isso. Porque como banespiano dificilmente 

faria parte desse incentivo. 

 

P.: Você disse que as pessoas eram promovidas ou por processo seletivo, ou passado algum 

tempo ela tinha uma promoção. Isso se manteve? 

 

Entrevistado 2.: Não. hoje o banco tem um ou dois programas de melhoria como processo 

seletivo. Me parece que existe no banco hoje é você se cadastrar para determinada vaga e 

passar por um processo de entrevista e currículo, que é legal, mas não sei o nome disso. Mas 

não é divulgado, mesmo na comunicação on line não se sabe muito. Para ser democrático 

precisaria ser do alcance de todos. Existe programa para jovens até 25 anos, que é o programa 

de diretivos, mas passou disso você não tem outra chance. 

 

P.: Você viu mais oportunidades de crescimento em relação ao Banespa? 

 

Entrevistado 2.: Não, não vi. Para mim e para os meus colegas não. Se existe oportunidade 

de crescimentos no banco ela é para uma faixa etária bem abaixo ou para alguém de mercado. 
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P.: Como eram as contratações de novos funcionários, você já comentou um pouquinho. Eram 

bem diferentes em relação ao Banespa? 

 

Entrevistado 2.: Bem diferente. Tem sempre alguém que indica alguém, ou o filho ou o 

sobrinho de doutor fulano. Acho que tudo aquilo que foi condenado na gestão política pública 

se pratica com menos escrúpulo do que antes. Vejo sempre alguém pedindo para contratar 

alguém para cargos bacanas. Ninguém contrata o filho de ciclano, beltrano para ir na linha de 

frente na agência. É sempre para departamentos ou áreas glamurosas. 

 

P.: E a política de remuneração na nova empresa, você disse que antes era clara, como ficou 

isso? 

 

Entrevistado 2.: Como as outras coisas, os critérios não são claros. Não consigo saber porque 

alguém vai ganhar mais, vai ter bônus ou mérito. Não consigo entender porque isso não é 

divulgado com clareza. 

 

P.: E a representação dos funcionários, como ficou na nova empresa? 

 

Entrevistado 2.: Não existe uma valorização. É totalmente ignorado por força das 

circunstâncias o sindicato senta na mesa de negociação dos salários e do dissídio, mas eles 

têm que engolir, e é só o sindicato, eles não querem negociar isso com outras áreas, e existe 

uma área fortalecida no banco de relações sindicais e eles não querem conversa com a 

AFUBESP hoje, já até se conversou na transição, mas hoje ela está enfraquecida. E os 

funcionários novos não aderiram à AFUBESP. Pouquíssimos são sindicalizados, porque o 

perfil do funcionário hoje é daquele que quer fazer currículo, para depois ir embora para outra 

empresa. A empresa perde muito com isso, mas talvez eles não estejam interessados em 

valorizar os funcionários. Você fala com um diretor hoje e amanhã ele não está mais. Em 

termos de convivência num ambiente interno é ruim, é cruel, mas acho que o impacto para o 

cliente é pior. 

 

P.: Então aquele conselheiro, diretor de representação de funcionários... 

 

Entrevistado 2.: Não temos mais. Não temos mais grêmios, não temos mais integração 

esportiva e cultural, não temos mais nenhum vínculos afinado com o Esporte Clube Banespa. 
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Tentou-se criar um programa de qualidade de vida, Programa Você, para suprir algumas 

coisas que ele não consegue suprir e outras atividades que enalteciam as qualidades humanas 

da empresa estão devendo. Não existiu e fica uma coisa de gabinete, em convenções, onde 

muito se fala e pouco se ouve do funcionário. Fica tudo disperso e acho que a intenção é essa 

mesma. O quadro de funcionários não tem força. 

 

P.: E aquela figura do “banespiano”, que até reverenciava a empresa, o que aconteceu com 

ele? 

 

Entrevistado 2.: Aquela figura só existe hoje na associação dos aposentados, na AFABESP, 

ou nas entidades como ABAS, APABEX, Comitê Betinho, CABESP – plano de saúde, e nem 

mesmo para os novos funcionários tem um plano, por incrível que pareça o Santander contrata 

o Saúde Bradesco para os funcionários dele, e a CABESP poderia estar dando esse 

atendimento. Como ela tem uma raiz banespiana acho que era o primeiro monstro que se 

depara porque o objetivo é apagar, dizimar a marca do Banespa e todos os seus derivados. 

Felizmente a CABESP não é atingida porque ela sobrevive, com vida própria e esses outros 

órgãos – Banesprev, continua resistindo. Mas o banespiano deixou de existir na empresa. Ele 

existe e se fortalece fora dela. Isso demonstra que a raiz era muito profunda, pode até cortar 

alguns galhos, mas ela brota e o banespiano continua existindo. 

 

P.: E você acha que o fato de serem empresas de culturas de países diferentes afetou o 

relacionamento de funcionários, chefes, nível hierárquico? 

 

Entrevistado 2.: Acho que sim. O espanhol é muito truculento e isso pode ser visto na 

história do Brasil e das américas e todo o mal que a Espanha fez para o nosso continente. É 

uma questão cultural e eles vêm com uma truculência em cima, achando que estava tudo 

errado, o que eles vão fazer é que está certo, mas eles esquecem que estão comprando uma 

empresa num outro país e outra cultura, e eles querem padronizar então acho que esse é o lado 

negativo da globalização. Tem que ser assim em vários países, tudo igual, mas o cliente não é 

igual.  O povo não é igual. Mas é questão de respeito e as empresas não estão preocupadas. 

Elas querem ter o lucro, custe o que custar. 
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P.: Que imagem você tem da nova empresa? 

 

Entrevistado 2.: Não é uma imagem legal. Sou cliente do Santander obrigatoriamente mas 

não tenho vontade nenhuma de entrar numa agência do Santander e não é nem porque foi um 

banco que maltratou minha categoria e interrompeu o sonho de muita gente mas é um banco 

muito impessoal, as pessoas entram e são atendidas por máquina. Você não acha uma pessoa 

para te atender. Você vê equipamento, parede e não vê gente e isso é muito ruim, tanto no 

Santander quanto no Itaú, ou banco  sofisticado. A gente não vê gente atrás de um balcão para 

te atender. É meio um fast food, a comida tem o mesmo gosto no Santander, Itaú, Bradesco. 

Aquele diferencial que tanto se batalhou para ter no relacionamento humano, não temos hoje. 

Não sou atendido plenamente satisfeito no Santander. É muito impessoal. Não adianta criar o 

cliente preferencial. Antes todo mundo era nivelado por cima, um atendimento prioritário. 

Hoje só se tem atendimento prioritário por força de lei: idoso, gestante. Antes não, todos 

recebiam bom tratamento, não só quem tinha dinheiro. Vejo isso como fato negativo, o banco 

involuiu ao invés de aprimorar o bom relacionamento. 

 

P.: Por quais áreas você passou e qual sua data de entrada e de saída do banco? 

 

Entrevistado 2.: Comecei em 03/08/78 numa área de junção, que conciliava as fichas de 

compensação das agências, uma contabilidade de conferência. Era um departamento de 

compensação que acabou sendo assumido pela AUDIT onde a gente evitada qualquer desvio, 

checando os movimentos do dia anterior. Quando a área foi informatizada consegui 

transferência para a área de comunicação do banco, que era o jornal Banespa e fiquei nessa 

área dentro de um departamento de Marketing, aí a área de comunicação foi para o RH  e 

depois voltou para o Marketing. Então fiquei na Comunicação 18 anos e junto com a 

comunicação comecei a fazer o cerimonial da empresa, passei a ser o mestre de cerimônias 

dos eventos oficiais, inauguração de agências, convenções, integração esportiva e cultural. Aí 

conciliava comunicação e eventos até que na chegada do Santander, com muitos jornalistas do 

Valor Econômico, Revista Veja, Isto É, Estadão, Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, Gazeta 

Mercantil, a equipe de comunicação que tinha 3 pessoas passou a ter 30. Perdi espaço aí mas 

fui convidado a participar da área de eventos e foi muito legal, fiz meu trabalho. Fiquei até 7 

de outubro de 2008, quando saí por aposentadoria. Fiquei na área de eventos e fazendo 

projetos culturais, o Museu Banespa, o Edifício Altino Arantes, cartão postal de São Paulo.  

Hoje o museu não está aberto a visitação por decisão do Banco Real e não sei por quanto 
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tempo vai ter o mirante. Querendo o Santander ou não, as pessoas ainda chamam de Mirante 

do Banespa. 

 

P.: Você teria algum comentário, sugestão ou acrescentar alguma informação antes de 

encerrarmos a entrevista? 

 

Entrevistado 2.: Não acho que está tudo dito e acho que é uma questão das privatizações que 

elas interferem no modelo de corporação e causam um impacto muito negativo. Não sei se é a 

regra mas no Banespa causou um impacto negativo porque causou uma falta desrespeito do 

primeiro ao último momento, respeito por quem de fato construiu a história, faltou respeito a 

quem deu ao Banespa o valor que ele foi pago. O Santander acha que pagou muito eu acho 

que ele pagou pouco por uma empresa tão consolidada, forte, principalmente no interior de 

São Paulo. Acho que esse impacto ficou negativo e não sei se o tempo vai mudar isso para o 

cliente. Do funcionário não vai apagar muito. As pessoas se sentiram traídas pelos 

governantes. O Banco teve má gestão, com certeza, de políticos pouco sérios, mas o 

funcionário fez o seu papel. Se algum gestor não fez, ele deveria ser punido com a venda de 

alguma de sua empresa. Mas o banco foi punido e isso vai se arrastar para os banespianos 

para o resto da vida. Para os clientes não sei, acho que ele vai lembrar com saudade do 

Banespa, mas acho que ele será engolido pelo novo estilo. 
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Anexo 6 
 
Entrevista 3 
 
 
 
P.: O que levou você a trabalhar no Banespa? 

 

Entrevistada 3.: Meu pai já era funcionário do Banespa então minha vida já estava muito 

ligada ao banco, meu irmão também já trabalhava na CABESP, eu estava na faculdade e 

queria um trabalho de meio período e tranquilidade. Quando entrei não pensei em ficar por 

muito tempo  porque queria trabalhar na área em que estava me formando, jornalismo. Três 

meses depois de entrar no banco, depois de ter feito uma pauta para avaliação, fui transferida 

para a área. Indo para a área de minha atuação e uma empresa que oferecida seguridade, 

acabei ficando. 

 

P.: Como foi seu processo de preparação? 

 

Entrevistada 3.: Fiz um cursinho para prestar concurso e passei. Houve um plano econômico 

que impedia a contratação de funcionários por concurso e a contratação ficou suspensa por 

um tempo. E eu havia feito o concurso para trabalhar menos e estudar mais porque eu fazia 

faculdade à noite e trabalhava o dia inteiro. Quando me chamaram eu estava praticamente 

concluindo. 

 

P: Você realizou um concurso público? Em que município? 

 

Entrevistada 3.: São Paulo.  

 

P.: Como foi seu primeiro dia de trabalho? Qual foi seu sentimento? 

 

Entrevistada 3..: Sentimento de pertencimento a uma grande família. Você era bem recebido. 

Se você fosse a uma agência, sendo banespiano, eles te tratavam como se fosse Deus na terra. 
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P.: Como o banco recebia seus novos colaboradores? Havia algo preparado? Treinamento, 

apresentações, etc.? 

 

Entrevistada 3.: Tinha uma integração se não me engano de 3 dias, onde era explicado sobre 

o banco, benefícios, conhecer pessoas, depois ir para sua unidade, tendo algumas pessoas 

como ponto de referência. Fui para a agência Central com outras colegas, então já nos 

sentíamos unidas porque a gente trabalhava em horários diferentes mas nos encontrávamos e 

isso já dava um sentimento de pertencimento. 

 

P.: Como o banco era estruturado? As áreas e atribuições eram bem definidas? Todos na 

empresa tinham conhecimento dessa estrutura? 

 

Entrevistada 3.: Era. A Área de Comunicação Interna para onde eu fui depois procurava 

divulgar bastante isso. Tinham também as normas e Its, então era muito sério isso.Tinha uma 

rotina diária nas áreas de leitura de Its então isso já dava uma dimensão muito clara do que 

cada área tinha que fazer e a área de comunicação interna sempre divulgava, mudança na 

estrutura, no organograma, isso era sempre divulgado de alguma forma. 

 

P.: Quais eram suas pretensões em relações à carreira? 

 

Entrevistada 3.: Quando eu entrei eu não pensava em carreira. Entrei no jornal em outubro 

de 1987, em 88 eu já estava fazendo cobertura de algumas notinhas para o jornal, como hora 

extra. Em maio de 89 eu já estava integrada no plano de carreira, teve uma reformulação 

muito grande naquela época e uma nova reestruturação e eu entrei nesse plano de carreira, 

tendo as promoções horizontais e concorrendo às verticais, era um plano de carreira, nada 

audacioso mas oferecendo oportunidade para você seguir sua vida. Ganhar uma tranquilidade 

financeira. 

 

P.: Você já comentou, mas como era o desenvolvimento da carreira dentro do banco e como 

eram as promoções? 

 

Entrevistada 3.:  Tinham concursos. Tinham processos seletivos que você podia ir fazendo. 

Você tinha uma possibilidade de ascensão com mais lisura no processo, onde não precisava 

ser amiga de ninguém para ser promovida, a pessoa ia ser promovida pelo próprio mérito, isso 
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ajudava muito. O banco até colocava pessoas do governo, o Baneser, mas também tinha o 

outro lado que permitia você seguir seu plano de carreira, o processo seletivo. 

 

P.: E os salários? Como era a política de remuneração? Isso te motivava? 

 

Entrevistada 3.:  Comparado com o mercado o plano de benefícios do banco era muito bom. 

A CABESP segurava muita gente, porque o plano de saúde era muito bom. Tinha o 

restaurante, vale alimentação, o restaurante oferecia boa alimentação, tinha o clube, 

associações, então você se sentia seguro. Então o salário podia não ser uma maravilha, mas o 

pacote de benefícios se tornava bastante atraente. 

 

P.: Havia demissões no Banco? Em que circunstâncias elas ocorriam? 

 

Entrevistada 3.: Demissão por justa causa, se houvesse roubado o banco ou feito alguma 

coisa que ferisse as normas. Tinham as pessoas que eram agiotas e isso não era permitido, aí 

dava demissão por justa causa, nunca uma demissão justificada. O banco era tolerante até com 

uma deficiência técnica que a pessoa poderia ter, não havia demissão, mas treinamento para 

que a pessoa pudesse aprender. Atualmente não há espaço para tolerância no mercado de 

modo geral. 

 

P.: Como eram passadas as informações da empresa para os funcionários? Tinha algum 

veículo de comunicação? Reuniões? 

 

Entrevistada 3.: Tinha o jornal, onde eu trabalhava, tinham as normas, Its, Intranet veio com 

o tempo, vídeo jornal, tinham uma gama muito grande de coisas para comunicar ao 

funcionário, reuniões, convenções com os gerentes e aí tinham os multiplicadores. 

 

P.: Qual era a periodicidade desses veículos de comunicação? 

 

Entrevistada 3.: O jornal era mensal. Quando era boletim era mensal, quando teve as crises 

ficou bimestral, o vídeo jornal também era mensal. Quando veio e-mail a gente pode enviar 

todo dia, as Its eram diárias. Eram vários veículos com periodicidades diferentes que iam se 

complementando. O jornal eletrônico era diário. 
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P.: Fala um pouco do vídeo jornal: 

 

Entrevistada 3.: Era como um programa de notícias, como o Jornal Nacional do Banespa, 

que contava tudo o que de importante estava acontecendo e era visto por pessoas mais 

distantes. A gente usava essa forma de comunicação para tornar mais atraente para quem 

estava distante, como na agência de Macapá, agência do sul, porque quem estava na 

administração central tinha o privilégio de estar próximo de todas as resoluções do banco, 

muito diferente de quem estava na ponta, na agência, atendendo o cliente, ele não tinha tanto 

acesso à mudança de estrutura, a um novo produto que o banco estava criando, então a gente 

tinha que se preocupar em passar uma informação atraente para que esse funcionário 

dedicasse uma parte do dia dele para se informar. 

 

P.: Como ele era fisicamente, como ele ia? 

 

Entrevistada 3.: Ele ia numa fita em VHS. Era gravado em Beta para dar melhor resolução, 

eram feitas as cópias, que duravam em torno de 20 minutos. A idéia era que o gerente da 

agência em suas reuniões colocasse a fita para os funcionários, pois ela continha todo tipo de 

informação pertinente ao banco. 

 

P.: A empresa se preocupava com a integração de seus funcionários? De que forma? 

 

Entrevistada 3.: Totalmente. A gente tinha até a integração esportiva e cultural, realizada 

uma vez por ano no Clube, e era um sinal claro de como era importante. Aquele era o 

momento mais marcante. Mesmo quando visitávamos agências para fazer alguma matéria 

percebia-se a necessidade que eles tinham de informações. Era uma família que se visitava. 

 

P.: Como era essa integração nos departamentos e agências, além da esportiva e cultural havia 

algum outro movimento nas agências? 

 

Entrevistada 3.: Tinha a biblioteca, o museu, que numa época levou quadros às agências para 

atrair a clientela e para disponibilizá-la aos funcionários, então havia essa interatividade. 

Tinham as visitas do próprio VP, dos diretores que visitavam as regionais para tratarem de 

assuntos pertinentes ao negócio do banco.  
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P.: Os funcionários faziam festas, se reuniam periodicamente, como era essa integração?  

 

Entrevistada 3.: Nas agências sempre tinham festas e nos departamentos também, tudo era 

motivo para festa. Tinham churrascos, a gente saía para fazer almoços comemorativos em 

algum ponto interessante de São Paulo, como no Terraço Itália, festa de aniversário, de final 

de ano, sempre havia.  

 

P.: O que significava “banespiano” ? Você se identificava com isso? 

 

Entrevistada 3.: Acho que era uma família e eu me identificava plenamente. Em todo lugar 

que você ia estava encontrando um amigo. É claro que existiam as divergências, mas havia 

muito respeito pelo outro porque a gente sabia que iria passar muito tempo convivendo com 

aquela pessoa., que era para o resto da vida, então era como se fosse uma família e família 

você não escolhe, você convive com ela, então você tem que aceitar certas limitações, um 

jeito da pessoa não concordar com você, mas acho que havia muito respeito nisso. A gente 

sabia que podia confiar no outro. Hoje o mercado não está assim. 

 

P.: Como eram as representações dos funcionários?  

 

Entrevistada 3.: Existia uma diretoria, a DIREP, a diretoria de representação dos 

funcionários, a própria AFUBESP, a CABESP, acho que o banespiano tinha essa obrigação 

de acompanhar, o quadro político mudava a cada 4 anos, então haviam muitos núcleos, mas 

havia também o respeito. O que eu acho mais legal é que criava essa consciência política no 

indivíduo. Você podia não entender, mas procurava entender um pouco mais porque aquilo 

fazia parte do seu dia a dia, a pessoa não ficava alienada.  

 

P.: Você se sentia ouvida nessas representações, nas reivindicações? 

 

Entrevistada 3.:  Não, às vezes. Em alguns momentos sim outros não. ouve momentos que 

você queria que tivesse mais luta, como no momento da privatização do banco, acho que 

faltou um pouco mais de entusiasmo e energia para levar adiante e de unir esforços. Ali houve 

uma dissidência muito grande. Queriam porque achavam que iria ser melhor para empresa, 
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que iria ter mais recursos e outros não queriam. Uns queriam por questões políticas, outros 

por acesso financeiro ou outros recursos. 

 

P.: Que imagem você tinha em relação ao Banespa (antes da privatização)? 

 

Entrevistada 3.: Que o banco era uma grande família. A gente entrava para ficar e embora 

houvessem divergências havia sempre o respeito entre as pessoas porque prezávamos a 

convivência.  

 

P.: Como foi o processo de privatização? 

 

Entrevistada 3.: Doloroso. Foi uma transformação muito grande. Eu já tinha 13 anos, entrei 

em 87 e tinha 3 anos fora. Era minha família. As pessoas que estavam à sua volta estavam 

desesperadas, porque atingia a pessoa de alguma forma. Quando recebia a cartinha do PDV a 

pessoa falava, mas eu vou perder a Cabesp, tem o meu filho, tenho coisas para pagar, estou 

sem dinheiro agora, então mexeu muito. Você via seus colegas saindo porque saiu uma leva 

muito grande no primeiro PDV, e as pessoas desesperadas, chorando, sem saber o que fazer. 

Ficar também era ruim porque você não sabia quanto tempo iria conseguir durar ali e você 

podia estar perdendo a oportunidade de estar levando “x” a mais de dinheiro e você não tinha 

um setor de carreira que te ajudasse a sair da empresa. 

 

P.: Logo depois da privatização teve um PDV? 

 

Entrevistada 3.: Teve. A privatização foi 20/11/2000 e logo no início de 2001 teve um PDV.  

 

P.: Após a privatização, como foram os primeiros dias de trabalho? Que informações e 

sentimentos existiram? 

 

Entrevistada 3.: No primeiro dia da privatização eu estava do lado de fora, não entrei. Na 

nossa área logo veio alguém, veio o vice presidente de assuntos corporativos falar com o 
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pessoal da assessoria de imprensa, que estava mais perto da presidência. Não tinha muito o 

que fazer. 

 

P.: Que sentimento você teve em relação a isso? 

 

Entrevistada 3.: Complicado né, porque você já tinha uma autonomia, já tinha uma dinâmica 

e de repente você se vê cerceado, é uma espécie de censura, né? E nós não éramos as pessoas 

de confiança da nova administração. Então era muito desagradável porque ele não confiava 

em você, por outro lado a gente também não confiava nele, então foi uma quebra de 

confiança, então todo contato era muito cauteloso. Deles eu sentia uma coisa mais autoritária. 

 

P.: E como era a comunicação na nova empresa? O que mudou com relação ao Banespa, 

veículo de comunicação, estilo, linguagem?  

 

Entrevistada 3.: Eles dizem que tentaram respeitar um pouco a equipe, eu não sei. No início 

tiveram as duas equipes, mas tudo que era feito pelo Banespa eles achavam que era de má 

qualidade, mas a gente atendia as necessidades dentro dos recursos que a gente tinha, uma 

empresa estatal, praticamente falida, então em vez de ter uma revista colorida você vai ter um 

A4 , um tablóide 4 páginas, a gente trabalhava com um orçamento bastante limitado. Vem 

uma empresa, multinacional, cheia de recursos e quer transformar tudo. Como a empresa 

mudou e ela tinha mais recursos, eles viram a necessidade de mudar, em parte era real porque 

você podia oferecer um trabalho de melhor qualidade para as pessoas. Então o aspecto de 

comunicação mudou, podendo ser feito um trabalho de melhor qualidade. 

 

P.: E a pessoa? Você faz um veículo de comunicação com mais recurso, ele sai melhor, mas e 

a pessoa que fazia? 

 

Entrevistada 3.: A pessoa foi mais complicado. Tinham pessoas e pessoas. Tinham pessoas 

que eram cuidadosas ao falar com a gente, tinha uma forma diferenciada de passar a 

orientação para a gente. Tinham outras pessoas que não, que falavam, nossa isso que você faz 

é um horror, então dependia muito de pessoa para pessoa. Mas de maneira geral acho que 

houve um desrespeito muito grande. Porque de maneira geral tudo o que o Banespa tinha não 

era bom, nada servia, então não só o aspecto de comunicação, vídeo, jornal, jornal eletrônico, 

nada servia, como a própria rede de informática, os móveis, nada prestava. 



144 
 

P.: Você disse que no Banespa todo mundo sabia a estrutura da empresa, tinha acesso às 

informações, o que cada área fazia. E nessa nova empresa, como era essa estrutura? 

 

Entrevistada 3.: Ninguém sabia de nada. Teve um período de transição que foi bem 

complicado porque você não sabia quem ia ser o que, que áreas iam ficar, então teve esse 

período que foi bem tumultuado. Com o passar dos anos criou-se uma nova estrutura, 

apresentou-se um novo organograma e a partir daí passou-se a se comunicar aos funcionários 

quem era quem, então teve uma coisa mais definida. 

 

P.: Quando você queria saber o que uma área fazia tinham algumas funções e manuais que 

descreviam. O que aconteceu com isso? Continuou tendo manual explicando o que cada área 

faz? Como o funcionário de uma agência teria acesso à estrutura? 

 

Entrevistada 3.: Houve um período de reformulação, primeiro a gente ficou no vácuo, no 

vazio, depois começou-se a reestruturar isso, e isso levou um tempo, alguns anos. Você 

procurava e não tinha, era como entrar num site e estar escrito “reformulação”. Depois foi 

colocado, aí se reformulou a Intranet, foram-se colocando as informações. Só que as 

informações também foram um pouco tumultuadas, você conta a história do Banespa e conta 

a história do Santander, só que a história do Santander era muito maior que a história do 

Banespa e você suprimia fatos muito importantes da história do Banespa e isso um tempo 

depois vieram até a suprimir a menção do nome Banespa, então um período de tempo do 

Banespa foi ignorado em detrimento da outra marca. Poderia ter sido trabalhado as duas 

marcas mas eles trabalharam só aquilo que estava previsto. Existia um documento, não me 

lembro o nome, dentro daquilo estava previsto manter a marca por até 5 anos. Algumas coisas 

eram das regras da privatização. 

 

P.: E sobre a integração dos funcionários, você disse que as agências faziam churrasco, tinha 

a integração cultural, o que aconteceu com isso? 

 

Entrevistada 3.: A primeira coisa que marcou que deu para perceber que iria ser um novo 

mundo é que toda agência e departamento tinha sua copa, para as pessoas tomarem seu café, 

encontrar com os colegas. Já de início acabaram com as copas. A integração ainda teve por 

um período mas já não foi a mesma coisa. A própria missa de ação de graças que acontecia 

todo final de ano ela também corria o risco de não ter e acabou tendo, aí foi reformulada, 
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virou um culto. Acho legal ter virado um culto em respeito à diversidade pois nem todos 

tinham o mesmo credo. Mas já não se percebia a mesma união. Entre os colegas havia muita 

animosidade porque chegava um do Santander e se achava superior ao outro que era do 

Banespa, era o incorporador e o incorporado. 

 

P.: Em relação às promoções e plano de carreira, houve alterações?  

 

Entrevistada 3.: Em tudo. Depois de um tempo eles apresentaram um termo que você tinha 

que aderir ao novo plano de carreira deles. Algumas pessoas não aderiram, mas era um 

momento conturbado, a gente não sabia o que fazer, se eu não aderir será que vão me mandar 

embora por conta disso? A licença-prêmio por exemplo você tinha que abrir mão, e você 

passava a ter um novo nome acho que era técnico de comunicação e aí já era mais por mérito, 

já não eram mais os processos seletivos prá te levar num grau maior, você ia ter uma 

avaliação e essa avaliação era muito subjetiva. Eu era bem avaliada nem posso reclamar disso, 

só que em todas as minhas avaliações colocavam que eu poderia ser coordenadora só que 

nunca veio o cargo de coordenação, porque eu era banespiana. Em 2007 eu saí de férias em 

agosto. Quando eu voltei uma colega deixou escapar que tinha recebido mérito e ela tinha 

entrado na empresa há um ano e pouco. Perguntei para minha gestora o que era o mérito e ela 

disse que tinha sido mérito para todo mundo da área. Eu era do Banespa e fui a única a não ter 

recebido falei que aquilo era discriminação. Falei que queria saber o que eu fazia diferente 

dela, tenho mais responsabilidade que ela, trabalho há mais tempo aqui, falei que eu queria 

saber por que eu não tinha recebido mérito. Virou um caos. Tive uma reunião com a LPO, 

uma reunião com o gerente, eu queria saber porque eu não merecia mérito. De tanto brigar eu 

recebi o mérito mas é complicado porque o mérito existe para te reconhecer com uma boa 

performance e eu tive que brigar para ser reconhecida, então prova de desrespeito maior não 

há.  

 

P.: Você chegou a ter uma oportunidade de crescimento nessa nova estrutura?  

 

Entrevistada 3.: Só promessa. E nunca aconteceu. Fui mandada embora como analista. Só 

consegui o mérito em 2007 depois de ter criado um caos lá dentro, como uma greve branca. 
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P.: Você disse que para entrar no Banespa você se preparou para o concurso e nessa nova 

empresa, como eram as contratações de novos funcionários? 

 

Entrevistada 3.: Era o amigo do amigo. Isso aqui era o reduto de amigos. Então você tinha 

que ter cuidado com o que falava porque podia descobrir que o cara era amigo desde 

criancinha. Era só por amizades e indicações. O famoso quem indica. 

 

P.: E a política de remuneração na nova empresa, como era em relação ao Banespa? 

 

Entrevistada 3.: A remuneração era um negócio fechado a sete chaves. Eles falavam que os 

banespianos ganhavam muito bem. Só que o salário entre os amigos eram infinitamente 

superiores aos pagos no banco. Por exemplo, um superintendente foi fazer um trabalho que a 

gente fazia, só que ele ganhava 2 ou 3 vezes mais do que a gente estava ganhando. Um 

gerente também ganhava mais, fora a política de bônus. Era uma política diferenciada de 

remuneração. 

 

P.: Bônus não tinha no Banespa? 

 

Entrevistada 3.: Não. A gente tinha PLR. Eles tinham PLR e bônus no final do ano, quando a 

gente via todo mundo trocando de carro por causa do bônus. Por exemplo, o Valério era 

coordenador eu era analista, era técnica. Na parte que eles fizeram a reformulação de cargos 

eles deram um “downgrade” nas pessoas que eram do Banespa. Então se você tinha um cargo 

de chefia passou para um de analista. Você foi rebaixado, se era gerente passou para 

coordenador. E os cargos de chefia, de confiança, foram ajustados para as pessoas do 

Santander, com algumas exceções, algumas no Jurídico, mas poucas exceções. 

 

P.: E a representação dos funcionários, como ficou na nova empresa? 

 

Entrevistada 3.: Acabou. A DIREP existia enquanto estatuto de uma empresa de economia 

mista ou estatal. Como já não era, aí ela acabou. Aí acho que foi um erro muito grande deles 

não terem lutado. É difícil julgar aquele momento, foi difícil, mas acho que eles deveriam ter 

se posicionado de forma que, mesmo não tendo mais o estatuto, se unisse a outra entidade, 

sindicato, Afubesp, Cabesp, mas não, cada um quis salvar o seu.  

 



147 
 

P.: E o “banespiano”, o que aconteceu com ele? 

 

Entrevistada 3.: A gente procurava se esconder. Haviam os redutos, você se encontrava com 

seus colegas banespianos, mas você evitava. Se a pessoa não te pergutnasse de onde você era 

você não falava. Existia aquela brincadeira, se perguntassem “desde quando você está no 

Santander?” “Desde 2000”. Data da privatização. Porque aí você não revelada que você era de 

uma data anterior ao processo. Vi cenas muito constrangedoras em reuniões, pessoas falando 

“aqueles banespianos”. 

 

P.: E aquele sentimento de orgulho, por exemplo no interior o gerente do Banespa era como 

se fosse uma autoridade, o que aconteceu? 

 

Entrevistada 3.: Houve muito caso de gente indo para terapia, gente que não conseguia mais 

lidar com aquilo. Mesmo na administração central, um chefe de gabinete saiu num PDV, 

estive com ele conversando, perguntando se achava que iam me mandar embora, qual seu 

sentimento, ele falou avalia o que é melhor para você. Pensei, quer saber, rasguei a cartinha e 

fui embora, não assinei. Só que ele tinha assinado. E eu tinha conversado com ele era umas 

6:30h , fui embora decidida a não assinar e ele assinou. 

 

P.: O fato de serem culturas de países diferentes afetou o relacionamento entre funcionário, 

chefe, subordinado? 

 

Entrevistada 3.:  Acho que dificultou. Porque o Brasil já passou por isso, colonização, 

dominação, outro ritmo. 

 

P.: Que imagem você tinha do Banespa e que imagem você tem da nova empresa? 

 

Entrevistada 3.: O Banespa era um banco mais pautado pela amizade, pelas interações, pela 

afetividade. Era como se você construísse relações de afeto e amizade e levasse pela vida 

toda. O Santander não, é um banco agressivo, um banco de mercado, ele vem para fazer e faz. 

Que ele viesse, fizesse o negócio dele e fosse embora para outro mercado. Não é um banco 

que eu imaginava que fosse querer ficar aqui tanto tempo, mas é de mercado, e a gente não 

pode avaliar. 
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P.: Que áreas você passou no banco e qual foi sua data de entrada e de saída? 

 

Entrevistada 3.: Não passei por muitas áreas. Entrei em outubro de 1987 e saí em outubro de 

2008. Fiquei 21 anos dentro do banco. Entrei na agência central, fui trabalhar no fundo de 

garantia, fiquei pouco tempo lá e comecei a fazer hora extra na área de comunicação interna 

que cuidava do jornal. Essa área passou por muitas áreas, marketing, RH, assuntos 

corporativos. Uma hora foi jornal, outra foi revista, mas sempre teve aquele enfoque, cuidar 

da comunicação interna e corporativa da empresa, com jornal, revista, vídeo, e-mail. 

 

P.: Você teria algum comentário, sugestão ou acrescentar alguma informação antes de 

encerrarmos a entrevista? 

 

Entrevistada 3.: O ideal seria que quando uma empresa incorpora a outra, respeitar ou 

entender o que existe de bom naquela empresa, que nem tudo é ruim. A gente sabia que o 

banco só mandaria embora por algum deslize cometido, embora isso dependa muito da 

cultura, é entender a filosofia, o sentimento daquela empresa e lidar com isso da melhor 

maneira possível. Aí a gente está falando de pessoas e cada pessoa quer se auto-afirmar, uma 

convivência mais pacífica pode agregar, atingir um resultado melhor, mas acho que a empresa 

não está preocupada com isso e mais com o negócio. Qual é meu negócio? É captar cliente, 

pegar dinheiro, é nisso que eu vou focar. Mas são as pessoas que são motivadas e 

entusiasmadas para continuar captando. 
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Anexo 7 
 
Entrevista 4 
 
 
P.: O que levou a sra. a trabalhar no Banespa? 

 

Entrevistada 4.: Foi mais por influência da minha mãe, que ela achava que tinha que ter um 

emprego e que fosse oficial, por segurança. 

 

P.: Como a sra. Se preparou para ingressar no banco? Teve alguma preparação? 

 

Entrevistada 4.: Eu estudei bastante para prestar o concurso. Prestei mais o Banco do Brasil  

e do Banespa, e passei nos dois, mas na época era mais vantajoso ficar no Banespa, e acabei 

ficando no Banespa. 

 

P.: Quando foi isso, quando a sra. entrou no banco? 

 

Entrevistada 4.: Em 79. 

 

P.: A sra. Realizou um concurso público? 

 

Entrevistada 4.: Sim, um concurso público. 

 

P.: Em que cidade? 

 

Entrevistada 4.: Foi em São José do Rio Preto, porque na época eu morava no interior de São 

Paulo, em Tanabi, próxima a São José. 

 

P.: E como foi seu primeiro dia de trabalho? Que sentimentos a sra. teve? 

 

Entrevistada 4.: O primeiro dia eu não lembro, mas eu lembro que eu vim no RH, e lembro 

que quando fui contratada mesmo, tinha alguém que já trabalhava no banco, eu parecia uma 

louca, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena sozinha, fiquei muito orgulhosa mesmo, de 

estar sendo efetivada no banco. 
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P.: Como o banco recebia os seus novos colaboradores? Tinha alguma coisa preparada, algum 

treinamento? 

 

Entrevistada 4.: Eu fiquei muito tempo no banco, em 79 a coisa foi evoluindo, na época que 

eu cheguei tinha aquela coisa de receber mais social, que era um evento. Se alguém chegava 

tinha um café da manhã, a gente era recebida, apresentada, toda a equipe recebia. Mas acho 

que a gente aprendia na época uma coisa “on the job” mesmo. Depois você participava de um 

treinamento quando tinha uma função específica. Lembro que eu fiz treinamento do telex, 

para trabalhar no caixa, coisas assim. Posteriormente começou a ter mais cursos, mais 

treinamentos. 

 

P.: Como o banco era estruturado? As áreas eram bem definidas? Todo mundo sabia o que 

cada área fazia? 

 

Entrevistada 4.: Olha, na época que eu trabalhei, e estou pensando mais como escriturária, eu 

acho que era sim sabe, era mais fácil, a gente tinha acesso a todo mundo. Por exemplo, se eu 

precisasse de alguma coisa, não precisava recorrer a uma central, eu ligava na área mesmo, 

tinham as pessoas de lá que atendiam a gente, acho que as coisas aconteciam com mais 

fluidez. 

 

P.: Quais eram as pretensões da sra. com relação a carreira dentro do banco? 

 

Entrevistada 4.: Eu queria crescer, tanto que eu entrei no interior e quando fui me candidatar 

a um cargo, lá não era só por meritocracia, tinha que prestar um concurso. Eu prestei e fiz a 

opção por São Paulo, e eu morava no interior, a 500 km daqui, porque entendi que aqui eu 

teria uma oportunidade maior de crescimento. Eu queria fazer carreira mesmo. 

 

P.: E como era o desenvolvimento de uma carreia dentro do banco? 

 

Entrevistada 4.: Era um pouco mais lento eu creio porque a gente tinha que prestar concurso 

e dependia da demanda da instituição. Na época era coordenador, supervisor, e uma coisa que 

não era gerente, alguma coisa era sub e depois era coordenador. Depois tinham as gerências e 



151 
 

no Banespa era meio mesclado não tinha definição de função comercial e operacional. Eu fui 

gerente administrativa e atendia pessoa física também, então era meio junto. 

 

P.: E as promoções como aconteciam? 

 

Entrevistada 4: Eu não lembro muito bem, mas tinha uma que era horizontal que era por 

tempo de serviço e não lembro se tinha alguma coisa de meritocracia, e tinham essas 

promoções de concursos que a gente fazia. Existiam as promoções automáticas, não me 

recordo os detalhes mas elas existiam. Existiam as promoções por tempo de serviço em que as 

pessoas eram promovidas por letras. 

 

P.: E os salários? Como era a política de remuneração? Era um motivador para a sra. no 

banco? 

 

Entrevistada 4.: Ah era. Eu entrei como atendente de escrita, em 79, mas no concurso 

anterior tinham as pessoas com remuneração variável anual, compravam um carro. Não posso 

dizer que eu peguei uma fase boa, mas era muito bom.  

 

P.: Tinha uma política definida, sabia-se o que cada um ganhava conforme o cargo? Era 

claro? 

 

Entrevistada 4.: Tinha, era bem claro. Todo mundo que tinha aquela função tinha aquele 

salário. 

 

P.: Tinham muitos benefícios? 

 

Entrevistada 4.: Muitos. Hoje que eu estou aposentada, o que foi muito bom foi ter feito a 

previdência privada. Eu acho que o convênio também. Muito legal. Eu não peguei essa fase 

mas tinham pessoas que tinham até 42 dias de férias. Assistência para filhos que tinham 

algum problema. Funcionava também essa parte, eu como administradora eu sabia para quem 

eu tinha que ligar o dia que tinham alguma pessoa que tinha algum problema na agência. Ela 

tinha acompanhamento, se fosse alcoólatra. 
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P.: Havia demissões no banco? Em que circunstâncias elas ocorriam? 

 

Entrevistada 4.: Na época existia somente se fosse por justa causa. Porque as pessoas tinham 

interesse acabavam pedindo e fazendo um acordo. Mas acho que não haviam demissões. Até 

90 pelo menos, quando houve a intervenção. 

 

P.: Como o banco passava as informações para os funcionários? Tinha algum veículo de 

comunicação, alguma reunião? 

 

Entrevistada 4.: Tinha a MI, as instruções transitórias, porque a informática não era tão 

evoluída, né. Diariamente a gente recebia as atualizações, vinha num pacote diferenciado no 

malote, as Its que eram as coisas importantes, que a gente tinha que saber mais rápido e 

tinham as alterações nos manuais. O gerente administrativo era o responsável por disseminar 

isso na agência. A gente passava para os coordenadores até chegar na base.  

 

P.: Tinha algum outro veículo de comunicação? 

 

Entrevistada 4.: Não lembro. 

 

P.: Algum jornal? 

 

Entrevistada 4.: Tinham os jornais mas não lembro para falar. 

 

P.: A senhora sentia que o Banespa se preocupava com a integração dos funcionários? 

 

Entrevistada 4.: Ah sim. E uma coisa que a gente deixou de fazer, não só praticando 

esportes, porque sou sedentária, mas uma coisa que era fantástica era aquele encontro anual 

que tinha no clube que envolvia aposentados e da ativa e tinha várias modalidades de 

esportes. A gente encontrava pessoas que tinha trabalhado há anos então era muito 

interessante e existia muita coisa nas agências. E não era só na minha agência, as agências 

faziam pelo menos a cada 10, 15 dias, na própria agência, muito churrasco, muita reunião para 

informação que depois virava festa. E as agências se integravam muito. Era muito raro não ter 

alguma sexta-feira que não tivesse alguma agência para participar de um karaokê, de um 

churrasco. 
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P.: Tenho percebido em outras entrevistas que falam muito da figura do “banespiano”. O que 

significava esse banespiano? 

 

Entrevistada 4.: Quando a gente ia ligar para alguém, por exemplo, eu trabalhei 10 anos lá, 

não foi tanto tampo assim, eu trabalhei lá em S.J.R.Preto, era uma cidade grande, mas até eu 

chegar no banco eu encontrava um monte de gente e era referência. Eu era conhecida na 

cidade como a XXX do Banespa. Então Banespa ficou ligado ao nosso nome, à nossa marca. 

Alguém ligava e falava a XXX do Banespa. Se eu fosse marcar algum cabeleireiro aqui em 

São Paulo, eu também associava, fazia parte da vida da gente. 

 

P.: E a senhora se identificava com essa figura do Banespa? 

 

Entrevistada 4.: Ah sim. Acho até que eu permaneci na fusão, fui recontratada, porque a 

gente tinha amor, tinha orgulho mesmo. A gente tem muito esforço para dizer que tem 

orgulho do lugar que trabalha, lógico que toda unanimidade é burra mas lá era um bom 

emprego e todo mundo gostava tanto que sobrevivemos àquela intervenção com resultados 

porque o cliente ficava no banco não porque o banco tinha bons produtos, mas pelas pessoas 

que atendiam ele. 

 

P.: E como eram as representações dos funcionários? 

 

Entrevistada 4.: Tinha a Diretoria de Representação que tinha um diretor e tinha nas 

regionais ou numa área, não lembro bem se numa superintendência, que tinha um 

representante que representava a gente na diretoria. A COREP que era o conselho e a DIREP 

que era a diretoria. 

 

P.: E a senhora se sentia ouvida nas reivindicações? 

 

Entrevistada 4.: Lógico, com certeza, eu acho que funcionava porque na verdade a gente 

confiava. Recentemente eu fui numa assembléia, na Banesprev, e eu não consigo mais saber 

se o meu interesse está sendo defendido. Antes havia uma representação. A pessoa estava 

falando o que era bom para mim e não falando o que ela foi mandada dizer. 
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P.: Que imagem a senhora tem do Banespa antes da privatização? 

 

Entrevistada 4.: Eu consegui uma fita com os comerciais do Banespa e passa toda a história 

dele. Família é muito importante mas o Banespa é uma coisa para a gente olhar com muito 

orgulho, de ter feito parte dessa família, de ter contribuído de alguma maneira para que ele 

sobrevivesse. 

 

P.: E como foi o processo de privatização? 

 

Entrevistada 4.: A gente veio de uma intervenção e desde o momento que entrou o Banco 

Central no Banespa a vida mudou porque a aposentadoria da gente passou a ser uma coisa 

coagida. Quem estava no banco há bastante tempo era uma pressão tão grande para acertar os 

quadros da forma que eles desejavam que eu acho que foi bem dramático. Eu estava na rede 

mas no começo da privatização eu estava numa área central e a gente via as pessoas serem 

demitidas, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Depois que eu fui para a rede a 

informação chegava mais truncada ainda. Mas acho que teve gente que sofreu muito com a 

privatização. Eles chegaram no banco e acharam que tudo o que a gente fazia não era bom e 

todas as pessoas que trabalhavam eram folgadas, eram “funcionários públicos” e a gente 

observa que eles tiveram que retomar alguns processos pois fazíamos melhor que eles e eles 

fizeram o PDV tentando atingir os funcionários públicos, mas eles acabaram perdendo todos 

os bons funcionários e ficaram com aquelas pessoas que eles não queriam ficar. Foi difícil 

ficar tocando a agência com as pessoas que vinham. 

 

P.: Logo após a privatização quais eram as informações e quais sentimentos existiam? 

 

Entrevistada 4.: A gente tinha muito medo. Alguns lugares que a gente ia, um evento,  ouvia 

um discurso super motivador. A gente imaginava, nossa, em São Paulo que eu quero 

trabalhar. Quando chegava nas agências da rede que eu trabalhava não era aquilo que estava 

sendo dito. Então não houve muita transparência. Acho que faz parte até da missão que eles 

têm que ser transparentes, de existir transparência. Lembro que fui a vários eventos, cheguei a 

aderir ao PDV, fui convidada a permanecer e depois eu falava gente que besteira que eu fiz. 

Na prática, quando você estava lá você tinha que fazer demissões porque tinha que ajustar, 

tinha número para cumprir. 
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P.: Como era a comunicação nessa nova empresa? O que mudou com relação ao Banespa? 

 

Entrevistada 4.: Era uma empresa bem moderna. A comunicação mudou mas não acho que 

tenha trazido muita eficácia para o processo. Antes para fazer reforma numa agência 

precisava ter criatividade depois não, os processos aconteciam, certos ou não. Tinham coisas 

que não combinavam com o dia a dia mas a gente era obrigada a fazer porque fomos avisados 

que não éramos para pensar, não éramos pagos para pensar. 

 

P.: No Banespa a estrutura era bem definida, haviam as áreas que resolviam as dúvidas e 

nessa nova empresa, comparando com o Banespa? 

 

Entrevistada 4.: Está bem diferente do que era, mas está bem ruim porque a gente perdeu 

totalmente o controle. A gente só tinha que reportar ao call center e as pessoas não eram 

especializadas. Era a mesma coisa que a gente ligar na Vivo e reportar nosso problema. A 

pessoa responde o que tem no script . tinha que abrir um chamado, esperar 48 horas. A gente 

que estava há mais tempo no banco e tinha muito relacionamento descobria quem estava nas 

áreas e acabava burlando um pouco o bloqueio. Mas se a gente dependesse da estrutura que 

estava organizada, e era o sonho do presidente, ter um call center que funcionasse. 

 

P.: E com relação à integração dos funcionários, o que mudou? 

 

Entrevistada 4.: Ficou tão ruim que a gente via banespiano cerceando banespiano. Antes a 

competição acordada era legal mas aquela que é feito brincadeira de criança que tem 3 

cadeiras e todos ficam correndo em volta para quando falar chega você ficar segurando sua 

cadeira para puxar e sentar não é legal, né?  A brincadeira não é para a gente trapacear 

ninguém. E o mais triste que a gente viu, que a gente previa mas achava que não iria 

acontecer ao longo da história era banespiano prejudicando banespiano em nome de uma 

hierarquia que considerava todo mundo lixo para poder sobreviver. As relações ficaram muito 

ruins. Gente que vinha do mercado e que não conhecia os clientes, então o resultado sempre 

era pior. 
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P.: E aqueles churrascos, aquelas festas? 

 

Entrevistada 4.: Acabou, né? Acabou porque na verdade eles proibiram por motivos de 

segurança, acho que eles tiveram uma mudança na política de segurança deles. E a gente não 

tinha mais as pessoas trabalhando à noite e o que sobreviveu eram os grupos que se 

encontravam em bares. Mas, de equipe, dá para contar as festas legais que a gente teve de 

final de ano. Tinha dia que as festas eram compromissos de trabalho mesmo. Tudo muito 

estilizado, todo mundo muito igual, os ternos pretos e as gravatas vermelhas. 

 

P.: E a festa que tinha uma vez por ano no Clube? 

 

Entrevistada 4.: Aquela por algum motivo eles optaram por encerrar. 

 

P.: Agora falando em promoções e plano de carreira. Teve alguma alteração? 

 

Entrevistada 4.: Teve. Parou essa questão dos concursos e aí passou a ser meritocracia, 

depende do ponto de vista de quem está analisando. O nosso processo de avaliação era o 

melhor do mercado, mas as pessoas que avaliavam a gente não estavam preparadas para 

avaliar. Então quando você faz um plano para um funcionário você faz um plano para alguém 

ler, não para aplicar para que ele possa crescer e num próximo momento ser promovido. 

Lembro que um gerente meu me avaliou e falou que iria me dar a nota que ele tirou e não é 

assim. Eu avaliei por exemplo coordenador e caixa melhor do que eu. Eu não podia prejudicar 

uma pessoa que fazia um trabalho espetacular. Então a questão é essa, a meritocracia 

prejudica um pouco porque a gente viu pessoas serem promovidas que produziram resultados 

que lá na frente foram Crédito em Liquidação, Bacen. Então a meritocracia é moderno, não há 

o que discutir só que a questão é preparar os gestores para eles avaliarem. 

 

P.: A senhora via oportunidades de crescimento maiores do que tinham no Banespa? 

 

Entrevistada 4.: Acho complicado eu opinar porque eu estava num estágio de carreira que 

me acho até privilegiada por ter ficado no banco e até voltar, porque eles têm padrão de 

funcionário, até uma certa idade, uma certa aparência, maior número de cursos, independente 

da performance. Então eu não vi muita oportunidade. O que eu ouvi em quase todas as 
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reuniões que eu fui é que era um banco de oportunidades. Eu vi todos os superintendentes e 

regionais do Banespa sairem, independente da performance. Eu vi por exemplo uma gerente 

de uma agência principal do banco, que tinha que produzir resultados, ela produzia muito na 

época do Banespa e foi encaminhada para uma agência menor porque no momento ela tinha 

condição de ir para superintendente. Então eu vi oportunidades, mas as oportunidades eram 

para as pessoas que eles entendiam que eram adequadas. Eles têm muito de banco europeu, 

que têm muito preconceito quanto a pessoas mais velhas. 

 

P.: E como eram as contratações dos novos funcionários? Eram diferentes com relação ao 

Banespa? 

 

Entrevistada 4.: Eram diferente porque não tinha mais o concurso. Passou a ser avaliado 

também pelo RH mas o RH mudou 7 ou 8 vezes de diretor executivo porque não funcionava. 

Acho que o RH é outra coisa que não funciona no Santander. Acho que todas as pessoas que 

trabalhavam no RH saíram naquela época. Sobreviveu uma ou outra na parte de treinamento. 

Hoje é uma meninada que analisa e é tudo empacotado. Então todos que a gente contrata não 

são necessariamente as melhores pessoas. Existe uma previsão de encarreiramento para quem 

está internamente mas o que a gente vê é tirando os mais velhos e colocando qualquer pessoa 

no lugar, achando que porque as instruções estão redondas, tudo vai dar tudo certo. Tínhamos 

uma telefonista que vendia um número expressivo de cartões. A gente não conseguiu colocar 

essa moça como caixa porque ela já estava com 28 anos, não tinha faculdade nem dinheiro 

para pagar. Ela tinha performance e não conseguimos cumprir a meritocracia. 

 

P.: E a política de remuneração nessa nova empresa? 

 

Entrevistada 4.: É pouco transparente. Tenho uma amiga que era do Banespa que foi GA e 

agora é gerente de conta, e ganha menos de R$ 3.000,00, só que eles contratam no mercado 

por cerca de R$ 4.000,00. Ela entende que o que seja caro seja o convênio e a previdência. 

 

P.: E a representação dos funcionários – a DIREP e a COREP – como ficou isso na nova 

empresa? 

 

Entrevistada 4.: Não sei. Acho que não tem mais ninguém representando a gente. Vi até 

mesmo o presidente do Banesprev – que deveria ser neutro – defendendo os interesses do 
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Santander numa assembléia, recentemente. O sindicato também perdeu a credibilidade porque 

tem poucas conquistas. 

 

P.: O que aconteceu com a figura daquele banespiano? 

 

Entrevistada 4.: Vi na assembléia um banespiano frustrado, acabado. Não existe mais. 

 

P.: E aquele sentimento de orgulho que as pessoas tinham, de trabalhar no Banespa? 

 

Entrevistada 4.: A gente não tem mais. Mesmo as pessoas que entram ganhando R$ 4.000,00 

ou as de departamento que ganham R$ 18 ou R$ 20 mil, não acho que elas estão ali porque 

sentem algo, é porque vale a pena. 

 

P.: O fato de serem culturas de países diferentes a senhora acha que afetou o relacionamento 

entre funcionário e chefe? 

 

Entrevistada 4.: Não sei, depende se a pessoa tem maturidade. Um gerente de mercado que 

eu tive era 10 anos mais jovem que eu, tinha tudo para dar errado e não deu porque trocamos 

figurinhas, ele aprendeu como tratar um cliente do banco. Acho que mesmo sendo de cultura 

diferente, eles aprenderam, porque agora estão trocando. A própria propagando diz: pegamos 

o melhor do Real, o melhor do Santander, para fazer um banco forte. Se eles tivessem feito 

isso lá atrás, tinham perdido menos, não tinham perdido pessoas. Acho que a visão de banco 

lá fora é de lucro, eles continuam demitindo as pessoas mais velhas. Eles não ligam para as 

pessoas. Eles falam uma coisa que a gente não vê na prática. Eles ligam para o resultado, nem 

para os clientes, nem para os funcionários. Às vezes caem alguns lá de cima porque estavam 

vendendo cartão errado. 

 

P.: E que imagem a senhora tem dessa nova empresa? 

 

Entrevistada 4.: Uma empresa que tem tudo para ser legal, mas tem problema da velocidade, 

do resultado rápido. E acho que isso que eles querem, mas não fica bem colocar na missão. 

Acho que é um banco moderno, tem produtos competitivos. Quando eles falam que têm o 

melhor RH é só porque eles tiveram uma mudança tecnológica. É um banco que tem 

aparência legal, as agências são lindas, mas pecam na relação com as pessoas. 
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P.: Que áreas a senhora passou desde que a senhora entrou e qual foi a data de saída da 

senhora? 

 

Entrevistada 4.: Entrei em 79 e era auxiliar de escrita, depois caixa, depois voltei para a 

atendimento para ser coordenadora, em 89 quando vim para São Paulo. Fiz concurso para 

gerente na parte de atendimento, que era administrativa na época. Cresci na área 

administrativa mudando de agências de acordo com o porte delas, ficando 2, 3 anos em cada 

lugar. Depois fui para o GAPRE – Gabinete da Presidência, onde eu auxiliava reuniões, 

porque meu perfil era de lidar com as pessoas., atingir resultados. Depois da privatização 

voltei para uma agência de porte menor. Aderi ao PDV e pediram para eu ficar. Como meu 

salário era alto para aquele porte de agência, fiquei mas mudei de agência. Em 2005 

aposentei. Depois de 1 mês fui convidada para participar da integração tecnológica, como 

terceira. Depois fui convidada por um superintendente para trabalhar no F1. Fiquei mais 1 ano 

e pouco e depois fui ser GA de uma agência. Depois resolvi sair porque já não era a mesma 

empresa. 

 

P.: Então o superintendente XXXl convidou a senhora para trabalhar porque ele valorizou o 

perfil do banespiano? 

 

Entrevistada 4.: Quem teve coragem de contratar aposentado não foi aqui no Brasil. Nnão foi 

nenhum banespiano, não foi o XXX. Quem teve a coragem foi o vice-presidente que 

respondia direto ao presidente mundial, Sr YY. Ele que teve coragem. Todas as pessoas que 

eram liderança nas equipes eram aposentados. Depois poucos permaneceram. Porque eles não 

deixam pessoas assim em lugares importantes, eles não vão investir em cursos. Eu queria 

fazer cursos e eles não deixavam, deixavam outras pessoas. Eu não queria uma empresa 

assim. Eu queria crescer. 

 

P.: A senhora saiu em 2005 por aposentadoria, depois voltou mais um período e saiu agora 

em 2009? 

 

Entrevistada 4.: Maio de 2009. 

 



160 
 

P.: A senhora teria algum outro comentário, alguma sugestão, alguma outra informação para a 

gente encerrar esta entrevista? 

 

Entrevistada 4.: Não. 
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Anexo 8 
 
Entrevista 5 
 
 
 

P.: O que levou você a trabalhar no Banespa? 

 

Entrevistado 5: A estabilidade que a gente possuía, a gente faria toda a carreira até a 

aposentadoria. Isso é o que mais me interessava na época. Eu trabalhava na Cia Antarctica, 

cervejaria em Marília, fiz concurso, passei, mas meu intuito mesmo era ficar numa empresa 

tendo estabilidade. 

 

P.: Como foi seu processo de preparação para entrar no banco? 

 

Entrevistado 5: Estudei, peguei toda matéria que iria ser feita. Foi quase 1 ano estudando o 

material todo. 

 

P.: Então foi um concurso público?  

 

Entrevistado 5: Concurso público 

 

P.: Onde você fez? 

 

Entrevistado 5: Em São Paulo 

 

P.: Você se lembra como foi seu primeiro dia de trabalho? Que sentimento você teve? 

 

Entrevistado 5: Lembro. Foi uma vitória. Fui trabalhar na matriz, administração geral, 

ADGER, no 30º andar do prédio da torre. Foi muito legal. Fui trabalhar num departamento de 

serviços gerais. 
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P.: Como o banco recebia seus novos colaboradores? Havia algo preparado? Treinamento, 

apresentações, etc.? 

 

Entrevistado 5: A gente entrava e depois de uma semana teve uma semana de treinamento, 

preparação, como funcionava o banco, estrutura, eles passavam toda essa informação para a 

gente. 

 

P.: Como o banco era estruturado? As áreas e atribuições eram bem definidas? Todos na 

empresa tinham conhecimento dessa estrutura? 

 

Entrevistado 5: O Banespa as áreas eram bem definidas em departamentos, agências, todos 

eles tinham seus cargos, hierarquia bem definida. A gente sabia a quem se dirigir, com quem 

falar, quais departamentos procurar dependendo do assunto. 

 

P.: Qualquer pessoa que quisesse saber o que determinada área fazia ela tinha acesso a essas 

informações? 

 

Entrevistado 5: Tinha acesso porque a gente tinha os manuais de serviços e lá demonstrava 

todo o trabalho a ser executado em cada área. 

 

P.: Você tinha quais pretensões em relações à carreira? 

 

Entrevistado 5: Minha pretensão era seguir a carreira dentro do banco. O banco tinha o limite 

de chefia de departamento e gerente regional e era escolhida por partidos políticos. Eram 

cargos que não se prestava concurso, eram escolhidos politicamente. Mas a idéia era chegar 

até. 

 

P.: Você tinha pretensão de chegar até determinado nível dentro da carreira e como era esse 

desenvolvimento, como eram os passos? 

 

Entrevistado 5: No começo, quando entrei, em 1974, para você conseguir o primeiro cargo 

levavam 10 anos, não se conseguia antes. Você tinha esse período, e tinha uma quantidade de 

cargos muito grande. Você ia seguindo letras quando você era escriturário, você ia de H até A, 
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depois era subchefe de serviço e ia seguindo, chefe, sub-gerente, e cada cargo que você 

pegava levava uns 4 ou 5 anos até pegar o próximo. 

 

P.: E essa promoção como acontecia, era automática? 

 

Entrevistado 5: No começo era indicação. Depois nos primeiros cargos começaram a ser 

concurso. No primeiro cargo que peguei prestei um concurso interno. Estava na ADGER, 

prestei concurso interno e como não tinha vaga fui para agência. 

 

P.: Você foi promovido e foi para uma agência? 

 

Entrevistado 5: Fui para uma agência. 

 

P.: Você comentou que haviam promoções de letras, horizontais e promoções para os cargos, 

por concursos e indicação? 

 

Entrevistado 5: Sim, os cargos primeiro eram concurso e depois indicação. 

 

P.: E os salários? Como era a política de remuneração?  

 

Entrevistado 5: Você tinha no começo salário, que era acordo coletivo, cada letra galgada 

tinha um valor a mais. Naquela época tinha ATS que era um valor por ano de trabalho e cada 

5 anos tinha o quinquênio, que era um valor que ia sendo acrescido no salário. 

 

P.: Isso motivava? 

 

Entrevistado 5: Sem dúvida. O salário da carreira, a letra A1, por exemplo, equivale a um 

gerente de agência hoje. 

 

P.: E no mercado o salário do Banespa era um salário 

 

Entrevistado 5: Era bom.  
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P.: Tinham muitos benefícios? 

 

Entrevistado 5: Tinham. Gratificações semestrais, além dos benefícios de acordo coletivo, 

além das bonificações do banco de acordo com o lucro, chegamos a ter 2, 3 salários de 

bonificação. Isso ajudava muito. Há cada 5 anos você tinha direito a 2 meses de licença 

prêmio. Apesar de ser CLT tínhamos algumas vantagens do funcionalismo público. 

 

P.: Não era funcionário público? 

 

Entrevistado 5: Não. éramos CLT. 

 

P.: Havia demissões no Banco? Em que circunstâncias? 

 

Entrevistado 5: Normalmente seria um processo administrativo. A pessoa seria demitida caso 

ela tivesse uma falta muito grave. O mais comum era roubo, aí sim. 

 

P.: Não tinha uma política de demitir funcionário? 

 

Entrevistado 5: Não. não demitia ninguém. 

 

P.: Como eram passadas as informações da empresa para os funcionários? Tinha algum 

veículo de comunicação? Reuniões? Como se sabia o que acontecia no banco? 

 

Entrevistado 5: Na época no banco você tinha contato e conhecia todas as pessoas. Na época 

não tinha internet, era só telefone. O lance era o relacionamento. Tinha pouco treinamento. 

 

P.: Tinham instruções? Como você recebia? 

 

Entrevistado 5:  Tinham instruções transitórias, vinham todas as alterações, além do manual, 

quando você queria saber de um assunto tinha o manual a disposição com todos os detalhes. E 

nas its vinham as alterações. 
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P.: E tinha algum veículo de comunicação, jornal? 

 

Entrevistado 5: Tinha o jornal interno em papel. 

 

P.: Você acha que a empresa se preocupava com a integração de seus funcionários?  

 

Entrevistado 5: Ah sim, se preocupava, na época foi constituído o CCI pelo RH, havia a 

integração esportiva e cultural do Banespa que trazia gente do Brasil inteiro, mas a idéia era 

esse conhecimento, vinha gente do nordeste. Essa integração foi realizada em julho, porque 

era frio e no clube não tinha nada, então ele podia ser utilizado. Tinham os alojamentos, 

jogos, era uma festa de integração. Durava o mês todo e o banco bancava as viagens, pessoas, 

regionais faziam rifas para arrecadar. Era uma festa. Às vezes chegavam caminhões cheios de 

carne, espeto. E a gente conhecia o  Brasil inteiro. 

 

P.: Como era essa integração nos departamentos e agências? 

 

Entrevistado 5: As regionais montavam suas equipes. Cada regional era composta por cerca 

de 10 agências e cada departamento montava sua equipe ou juntava-se a outros 

departamentos. 

 

P.: O que significava “banespiano” ? Você se identificava com isso? 

 

Entrevistado 5: É engraçado por que a gente não falava que era bancário, a gente falava que 

era banespiano. Acho que o carinho pela empresa, a gente fazia parte. Sabia que estava ali 

dentro e não era mais um. Nunca se falava que era bancário. Você era a empresa, esse era o 

sentimento que a gente tinha. 

 

P.: Os funcionários tinham representações, eles se faziam ouvidos em uma reivindicação, 

como a empresa tratava isso? 

 

Entrevistado 5: Isso sempre foi problemático. Tinha o sindicato. Teve uma época que tinha 

um diretor de representação que representava os funcionários. Além disso tinha o sindicato. 

Não lembro mais. Tinham funcionários que trabalhavam nessas áreas, mas era mais tratado 

como sindicato. 
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P.: Que imagem você tinha em relação ao Banespa (antes da privatização)? 

 

Entrevistado 5: Era a nossa vida, vivia aquilo no dia-a-dia. Você sabia que ali era seu futuro, 

o futuro da sua família. Você existia uma integração muito grande, você vivia bem ali dentro. 

Você sabia que podia fazer projeções para o futuro, longo prazo, você tinha certeza que 

estaria coberto, que você estaria numa empresa que iria te dar, iria conseguir ficar até o final 

de sua carreira. Era essa a idéia. E você era bem tratado também fora. 

 

P.: Como foi o processo de privatização? 

 

Entrevistado 5: A gente passou, antes da privatização pela intervenção, o que deu muito 

susto. Chegaram a falar que o banco iria fechar, foram 4 anos, e no começo foi difícil depois o 

banco foi voltando ao normal e depois veio a privatização. Foi terrível. Nos íamos sofrer um 

corte de futuro. Acabaram com a empresa que a gente gostava e vivia ela no dia a dia e de 

repente você poderia entrar numa situação de empresa privada e no dia seguinte estar 

desempregados. Grande parte dos funcionários tinham idade avançada para o mercado e não 

estavam preparados para sair da empresa para o mercado. 

 

P.: Após a privatização, como foram os primeiros dias de trabalho? Que informações e 

sentimentos existiram? 

 

Entrevistado 5: Foi terrível, mas lembro que quando começou estava na área de marketing 

esportivo, chegou um novo diretor, tanto que mudou  tudo. A estrutura era chefe de 

departamento e gerentes. De repente era diretor e cada diretor comandando um setor. Um 

departamento foi dividido em vários e cada pedacinho tinha um diretor. Na época chegou o 

Valente, veio da Abril. A idéia dele era assim, só tem incompetente  e nós éramos todos 

vagabundos, todos incompetentes e que nós éramos velhos para essa nova empresa. Aí ele 

falou para mim e para a XXX (nome de uma funcionária), do marketing cultural, vocês são 

institucionais, não são do marketing. Então continuem fazendo seus serviços, fiquem aí 

sentados, vocês não fazem parte do marketing. Na verdade a gente ficou assistindo o 

tratamento terrível que o pessoal do marketing estava passando e ser chamado de 

incompetente era uma coisa comum. 
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P.: Que sentimentos você teve? 

 

Entrevistado 5: Raiva, eu estava assistindo, graças a Deus ele estava me tratando normal 

porque eu não era funcionário dele. E você via o sofrimento e a dificuldade das pessoas, era 

24 h por dia à disposição, busca de modelo de marketing e de repente ninguém sabia fazer 

mais nada, e pessoas com cargo estavam sendo tratadas muito ruim. E começaram chegar 

pessoas com perfis diferentes, pessoal mais novo, totalmente diferente, só se falava que a 

pessoa tinha feito MBA, eram superiores e a gente não servia para nada, nossa, foi terrível. 

 

P.: No Banespa tinha um jeito de comunicar e nessa nova empresa, como era a comunicação? 

As áreas, departamentos, tinham função clara? Compare com o Banespa 

 

Entrevistado 5:  De repente você não tinha mais a estrutura de comunicação através dos 

manuais. De repente você não tinha mais nada disso. Começou a ser através da informática, e-

mails. Era engraçado, você conversava com uma pessoa que estava do seu lado e ela falava, 

manda um e-mail para mim. Como manda e-mail se estou do seu lado? E ninguém se 

conversava mais, era tudo por e-mail. Mesmo com sistema a gente tinha dificuldade com esse 

modelo, porque a gente trabalhava mais com telefone, no relacionamento, na conversa. E isso 

foi um corte, não se podia mais conversar com ninguém. 

 

P.: E nessa empresa como eram as áreas, os departamentos tinham uma função clara, você 

consegue comparar como era com o Banespa? 

 

Entrevistado 5:  Os departamentos do Banespa era grandes,  tinha o chefe de departamento, 

gerentes e vários chefes que você ia abrindo o departamento. No Santander eles picotam os 

departamentos cada seção do departamento virou como se fosse um departamento com um 

diretor, um gerente e um monte de funcionários. E o mais terrível é que o gerente não era uma 

pessoa dali, veio do mercado. Numa época, o cartão de crédito que tinha 4 gerentes 

transformou em 50 diretorias. E era diretor. 
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P.: No Banespa, se você quisesse saber o que uma área fazia você pegava o manual. E depois? 

 

Entrevistado 5: Não teve mais, perdeu. Com esse picote você tinha que procurar as áreas e 

você não tinha todas as informações fácil. Era tudo através da informática, mas não tinha onde 

pesquisar. Não sabia com quem falar, todo dia tinham pessoas diferentes, era mais difícil. 

 

P.: E sobre a integração dos funcionários, o que mudou? 

 

Entrevistado 5:  Acabou, eles tentaram fazer, mas mudou-se o modelo. As pessoas 

participavam obrigadas. Nesses departamentos, que foram divididos por baias, acabou o 

relacionamento. As pessoas trabalhavam próximas e não sabiam quem era a pessoa, não 

conhecia. Tocava o telefone do lado e ninguém atendia. As pessoas não conversavam. O perfil 

era diferente. O Paulo Valente falou não entendo porque vocês gostam tanto da empresa aqui 

a gente tem que vir trabalhar, ganhar dinheiro e ir embora. 

 

P.: Em relação às promoções e plano de carreira, houve alterações?  

 

Entrevistado 5: Teve. Acabou. Porque era, quando eles precisavam de alguém para alguma 

área eles não davam promoção, eles iam no mercado. Pegavam um monte de currículo, e você 

não tinha mais contato nem com o RH. Você fazia a pergunta pelo sistema, mandava currículo 

via sistema. 

 

P.: Aquele seu plano de carreira. 

 

Entrevistado 5: Acabou, encerrou ali. Onde cheguei, parei ali. 

 

P.: E você via alguma oportunidade de crescimento? 

 

Entrevistado 5: Não, principalmente para quem era do Banespa.  
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P.: E as contratações dos novos funcionários. Eram diferentes em relação ao Banespa? 

 

Entrevistado 5: Diferente, porque aí já não era mais concurso, era baseado em indicação, 

currículos, tinha que ter uma idade bastante baixa, totalmente diferente, o perfil, você percebia 

um pessoal mais bonito, garotos mais badalados, partindo mais para essa linha. 

 

P.: E a política de remuneração na nova empresa, como era em relação ao Banespa? 

 

Entrevistado 5: Mudou. Cortaram muita coisa. Todas as vitórias que tínhamos acabaram-se. 

Só tinha mesmo o salário que se ganhava mês a mês. Acabaram os benefícios. Os reajustes 

eram de acordo coletivo somente.  

 

P.: E a representação dos funcionários, tinha até um diretor, como você comentou, como ficou 

na nova empresa? 

 

Entrevistado 5: Acabou, acabou tudo. Acabaram com todas essas diretorias que existiam, 

diretoria de representação, o tratamento para o funcionário era outro. Totalmente uma peça. 

 

P.: E aquela figura do “banespiano”, o que aconteceu com ele? 

 

Entrevistado 5: Foi uma guerra. Falava que era banespiano e o pessoal tratava mal. Enquanto 

você estava no banco você se sentia banespiano. E o pessoal foi saindo e você percebia que 

deixava de ser banespiano a hora que você saía e cortava, você ia numa agência e não era 

mais tratado como era antigamente. Antes você chegava em qualquer agência do banco você 

era amigo, era colega. Agora não, você era apenas um cliente comum. Aí a gente começou a 

sentir mais.  

 

P.: Então aquela figura que você dizia que não era bancário, era banespiano? 

 

Entrevistado 5: Aquilo acabou, perdeu. Aí já não tinha mais aquele sentimento pela empresa, 

que você via que não era mais aquela empresa. As pessoas te tratavam de uma forma muito 

diferente. 
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P.: O fato de serem culturas de países diferentes teve alguma ligação, afetou o 

relacionamento? 

 

Entrevistado 5: Não, acho que não. A maioria que comandava eram brasileiros. Só que eles 

falavam que era assim no mercado. Não sei se a gente estava fora do mercado, que as 

empresas eram assim, que os outros locais eram assim. Eu não acredito que seja por ser 

espanhol, como a maioria era de brasileiros. 

 

P.: Que imagem você tem da nova empresa? 

 

Entrevistado 5: É diferente. A gente não estava acostumado a trabalhar no modelo deles. 

Eles eram muito perversos, era um terrorismo muito forte. Uma cobrança violenta demais 

para o pessoal. E eles diminuem a quantidade de gente e a cobrança grande e você vê a troca 

de funcionário é constante demais. O próprio funcionário novo não fica muito tempo. Eles 

não têm condições de aguentar o tempo que a gente aguentou. É diferente. Ele não tem 

vínculo com a empresa. 

 

P.: Quando você entrou no banco, quando você saiu e por que áreas você passou? 

 

Entrevistado 5: Entre em 1974, no departamento de serviços, passei pelo departamento de 

organização, departamento de marketing, passei por agência e acabei encerrando minha 

carreira no departamento de assuntos corporativos, no Santander, numa área que já não era 

marketing. Saí em janeiro de 2004. 

 

P.: Você teria algum comentário, sugestão ou acrescentar alguma informação antes de 

encerrarmos a entrevista? 

 

Entrevistado 5: Quando começou o Santander a grande idéia deles era acabar com esse 

sistema de relacionamento e o Banespa, principalmente no interior, o cliente ia lá  e era a casa 

do cliente, eles iam lá passear, falar com o gerente, tomar cafezinho, e tinha esse 

relacionamento na cidade. E a primeira coisa que o Santander fez foi acabar com isso. Que 

ninguém tinha que conversar com o cliente. E começou a cair o número de clientes, o cliente 
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achava um absurdo, o pessoal do interior, o pessoal de idade não conseguir falar com o 

gerente. E o Santander demorou muito para perceber isso, coisa que os outros bancos, 

Bradesco, Itaú pegaram forte nisso. Aí eles começaram a querer segurar os funcionários do 

Banespa que estavam saindo porque eles estavam perdendo esse relacionamento.  Outra coisa 

que acho que eles erraram muito forte, eles começaram a forçar a saída dos banespianos com 

aposentadoria e não se preocuparam em segurar o cliente. O chefe de departamento tinha 

salário ótimo. Eles perderam esses clientes que tinham salários ótimos. Foi burrice. Quando 

saí para aposentar em 2004, eles começaram a fazer festinha para quem ia se aposentar. 2003 

eles perceberam que tinham 15000 clientes fiéis, que não davam trabalho e que eles estavam 

perdendo. Isso acho que foi um erro grave deles.  
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Anexo 9 
 
Entrevista 6 
 
 
P.: O que levou você a trabalhar no Banespa? 

 

Entrevistado 6: Eu trabalhava no Bradesco, fiz um concurso público para trabalhar no 

Banespa, dado ser um emprego público. Lá fiquei por muito tempo. 

 

P.: Você se preparou para entrar no Banespa? 

 

Entrevistado 6: Na verdade peguei minha bagagem de 2º grau e fiz um concurso público. 

Não fiz preparação nenhuma. 

 

P.: Onde foi esse concurso? 

 

Entrevistado 6: Em Campinas. Na ocasião estava no Bradesco, fiz a inscrição de última hora 

e fui chamado depois de 1 ano ou 2 porque ficou parado esse concurso. 

 

P.: E o que que te atraía? Que imagem de atração você tinha para ir trabalhar no Banespa? 

 

Entrevistado 6: Tinha o tema do emprego público, o tema do meu pai ter sido bancário a vida 

toda. Meu pai foi gerente de banco e eu morava em cima de uma agência, durante 37 anos 

morei por todo interior do Estado, em cima das agências de banco. Eu brincava dentro das 

agências bancárias. Talvez isso tenha sido uma influência para eu ter isso trabalhar em banco. 

E na ocasião minha família quando percebeu que eu tinha passado no concurso houve uma 

certa pressão (é você tem que trabalhar porque dá para faqzer carreira). 

 

P.: Como foi seu primeiro dia de trabalho? Qual foi seu sentimento? 

 

Entrevistado 6: Foi muito diferente do que eu fazia. Eu trabalhava no Bradesco, apesar de ser 

um banco tinha ido para Robert Boasch como trainee e fui primeiro no CEASA porque na 

escolha,perguntaram se eu queria ser caixa e só tinha vaga no CEASA, que é fora da cidade 

de Campinas. Naquele dia senti que era um trabalho diferente porque no Bradesco era muito 
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diferente. Vinha de 1 ano e meio do Bradesco. Tinham pessoas mais velhas, com estilo de 

vida dentro do banco. 

 

P.: Como o banco recebia seus novos colaboradores? Havia algo preparado? Treinamento, 

apresentações, etc.? 

 

Entrevistado 6: Que eu me lembro, faz 22 anos, existia uma escolha, você pegava o 

regulamento, depois eles montaram um curso, não lembro o nome. Tinha um curso, em São 

Paulo, mas muito básico. Foi forte que eu já entre para ser caixa, depois de 1 mês ou 2 fiz o 

treinamento de caixa. 

 

P.: Como o banco era estruturado? As áreas e atribuições eram bem definidas? Todos na 

empresa tinham conhecimento dessa estrutura? 

 

Entrevistado 6: Na minha visão tinha uma distribuição bem separada das atividades. Tinha 

uma área de bateria de caixa, uma área de gerência, uma área de contabilidade. Tudo muito 

separado. Tinham muitas pessoas que tinham uma expertise maior, que sabiam sobre outras 

áreas. 

 

P.: Se você quisesse saber como o banco era estruturado, você tinha essa informação? 

 

Entrevistado 6: Sim.  Tudo o que acontecia dentro do banco era regulamentado em 

instruções e normas, desde um quadro de carreiras bem definido que você podia entrar e saber 

a faixa que você estava, a faixa que o gerente estava, a faixa que o chefe de divisão estava, o 

diretor do banco. Até um procedimento de contabilidade básico, processo interno, todo mundo 

podia ver. Estavam abertos, pastas verdes no armário. Tinham todos produtos, como abrir 

conta, passar telex e como fazer leasing, seguro. Outra coisa interessante, que sentia falta até 

recentemente no trabalho é quem era quem, quem resolvia estava lá, no final de cada 

instrução, quem era o responsável. Você ligava para aquela pessoa, ela atendia e te orientava 

sobre aquilo. 
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P.: Quais eram suas pretensões em relações à carreira dentro do banco? 

 

Entrevistado 6:  Inicialmente não tinha pretensão nenhuma. Era trabalhar no banco, fazer 

faculdade. Não tinha intenção de ficar no banco. Eu me identifiquei com o banco, entrei como 

caixa, depois fui fazer visitas no CEASA – caixa de captação, e captava os depósitos. E isso 

acho que foi pegando, não tinha faculdade, estava no começo, e aquilo foi evoluindo. A 

carreira, a faculdade com o banco, seguiu. 

 

P.: Isso com relação à sua carreira. Agora, como era o desenvolvimento de uma carreira 

dentro do banco? 

 

Entrevistado 6:  Dentro do Banespa a carreira era totalmente através de concurso. Chegava 

como caixa comissionado, depois tinha o chefe e subchefe de serviço, e tinha que prestar 

concurso, que não tinha sempre. Depois para gerente também era concurso, quando participei. 

E para gerente geral era indicação. 

 

P.: Então as promoções aconteciam por concurso ou por indicação? 

 

Entrevistado 6: Sim. 

 

P.: E os salários? Como eram os salários no Banespa?  

 

Entrevistado 6: Quando entrei no Banespa o salário era um dos fatores que atraíam bastante, 

eu simplesmente saí para ganhar 2 vezes e meia a mais. Eu estava na Bosch, na área 

financeira e saí para ganhar  2,5 vezes e era também 2,5 vezes a mais que o bancário ganhava 

na ocasião. Naquela época isso era forte. Como entrei como caixa tive ainda mais comissão. 

 

P.: Isso te motivava? 

 

Entrevistado 6:  Motivava um pouco também porque estava numa fase de comprar as coisas, 

carro, fase de progressão e isso me motivou na época. 
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P.: Tinham muitos benefícios? 

 

Entrevistado 6: Sim. Na época ainda não tinha ainda ticket refeição, mas tínhamos uma 

assistência médica que era considerada uma das melhores, tínhamos previdência, que ainda 

não entediamos muito bem, e a estabilidade do trabalho. Na ocasião poucas empresas 

ofereciam isso. Além do clube, banescamp, o banco era bem estruturado. 

 

P.: Haviam demissões no Banco? Em que circunstâncias? 

 

Entrevistado 6: Só por justa causa, roubo, abria-se processo administrativo para se apurar o 

que aconteceu. 

 

P.: Como eram passadas as informações da empresa para os funcionários? Tinha algum 

veículo de comunicação? Reuniões? 

 

Entrevistado 6: De manhã você recebia o que alterava-se no banco, não me lembro o nome, a 

gente assinava o que lia, as atas de alteração, e tinha um tema que mais tarde fui fazer parte, 

que era o tema de multiplicadores. Toda norma e sistemática de trabalho era atualizada 

diariamente. O conhecimento de produtos era feito por multiplicadores, em cada agência, 

iniciando um processo novo, produto novo, o multiplicador recebia orientação na regional ou 

em São Paulo e aplicava no ponto de venda. 

 

P.: Tinha algum veículo de comunicação? 

 

Entrevistado 6: Tínhamos um vídeo jornal onde o presidente do banco falava e às vezes 

vinham informações sobre produtos nesses vídeos. 

 

P.: Qual periodicidade? 

 

Entrevistado 6: Não lembro se era mensal. Teve um período que tinha muito, mas não me 

recordo se era mensalmente. 
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P.: A empresa se preocupava com a integração de seus funcionários? De que forma? 

 

Entrevistado 6: Totalmente. Além da própria integração que havia no Banespa em São Paulo, 

um evento que as pessoas esperavam o ano inteiro, era um evento com esportes, bem 

completo> existia a própria integração dos funcionários no ponto de venda. Isso era 

fundamental. A reunião que havia nos fundos da agência, onde tinha churrasqueira eram 

prioritárias para o desenvolvimento da equipe. Isso formava um clima das pessoas abraçarem 

e vestirem a camisa da empresa. 

 

P.: Além da integração dentro da agência, como era a ligação entre os departamentos, as 

áreas, o contato era frequente? 

 

Entrevistado 6: O contato que existia entre as áreas era livre, você tinha acesso às áreas do 

banco. Tinha um responsável que você podia acessar. A integração era entre as equipes das 

agências e regionais, festas e eventos, com os departamentos era mais distante, para tratar de 

trabalho e tinha uma resposta muito boa, muito melhor do que eu vi no futuro nas 

organizações que ele foi se transformando. 

 

P.: O que significava “banespiano” ?  

 

Entrevistado 6: Às vezes a gente fica até emocionado, não é bem emocionado, existia um 

orgulho, se orgulhava de ser o Marcelo do Banespa. Cria todo um clima. Apesar de falarem 

que era um banco público lá existia a “dor de dono”, a gente era dono do negócio. Quando era 

supervisor, ali era minha casa. Com o tempo percebi que tanto no Banespa, quanto em outras 

empresas, existiam pessoas boas e ruins, existia uma força grande da união, tinham pessoas 

que tinham suas deficiências, como toda empresa, mas existia uma união muito forte. 

 

P.: Você se identificava com isso? 

 

Entrevistado 6: Bastante. 
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P.: Como eram as representações dos funcionários? Você se fazia ouvido em suas 

reivindicações?  

 

Entrevistado 6: Acredito que sim. Tínhamos várias entidades que nos representavam junto ao 

banco e mesmo dentro do banco existiam programas para defender não só interesses dos 

funcionários mas projetos internos, de universidades, municípios.  

 

P.: E representação da categoria dos funcionários. Existia uma estrutura de representação? 

Quando tinha época de campanha salarial, por exemplo, você tinha defesa de seus interesses? 

 

Entrevistado 6:  Acredito que sim. Tinham funcionários que eram deputados. No sindicato 

existiam pessoas que eram do banco e existiam entidades que não lembro o nome, mas eram 

feitas por funcionários do banco. A Banesprev, Cabesp também eram órgãos que pesavam nas 

decisões do banco na época. 

 

P.: Que imagem você tinha em relação ao Banespa (antes da privatização)? 

 

Entrevistado 6: Que era um banco. Apesar do que a mídia falava, era um banco organizado, 

todo mundo sabia o que tinha que fazer. Existia um processo hierárquico forte, definido, 

respeitado, como toda empresa. A gente acha que empresa pública é desorganizada, mas ele 

era arrumado. A gente tinha segurança de trabalhar, confiava nas pessoas, processo de 

liderança forte. Tinha respaldo, apesar de ter a parte política. 

 

P.: Como foi o processo de privatização? 

 

Entrevistado 6:  Eu estava como gerente adjunto, em novembro de 2000, e eu estava de 

férias. Atualizei meu currículo, mandei para São Paulo,  para alguns contatos que eu tinha, 3 

meses depois vim trabalhar numa diretoria em São Paulo, na Alta Renda, a privatização num 

primeiro momento foi um susto, mas fui me preparando para isso e tive a iniciativa de ir para 

a frente, de não ficar no mesmo lugar. 

 

 

 



178 
 

P.: Após a privatização, como foram os primeiros dias de trabalho? Que informações e 

sentimentos existiram? 

 

Entrevistado 6:  Teve momentos de instabilidade. Tivemos que ajudar as pessoas, porque 

havia comentários de PDV, para mim foi motivador, fazer coisas que eu não fazia. Num 

processo e numa empresa diferente, você falava com o diretor, antes você falava com seu 

gerente, o gerente com o regional, o regional com o diretor. E depois você se pegava falando 

com o vice-presidente do banco. Foi uma mudança enorme na minha vida. 

 

P.: Como era a comunicação na nova empresa? Tinha veículo de comunicação? As áreas, 

departamentos, tinham função clara? Compare com o Banespa 

 

Entrevistado 6: Todos os processos que existiam separou. Não se tinha mais o processo de 

ler instrução parou. Pensou-se que podia funcionar via e-mail, via planilha de Excel, balançou 

a estrutura, pararam processos, ficou desorganizado, ficou uma torre de Babel, pessoas de 

outra empresa, com novos processos. Quando cheguei para trabalhar em São Paulo, as 

pessoas falavam; “lá vem a voz da agência”, ouvi muito isso. A gente sabia o que acontecia na 

ponta e não dava para tratar com Excel. Coisas que a gente fazia muito bem, já não se fazia 

tão bem assim. 

 

P.: Você me disse que você sabia qual era a estrutura do banco, nos manuais, como era a 

estrutura na nova empresa? 

 

Entrevistado 6: Você sabia quem era responsável pelas áreas numa gestão comercial. Mas 

numa gestão de processos, decisão e resolver as coisas se perdeu. já não se sabia quem era o 

gestor, quem ia te dar uma resposta. 

 

P.: E os manuais? 

 

Entrevistado 6: Não eram atualizados, toda informação tentava-se por e-mail ou processos 

informais. Tinha o PRODOC, que deixou de existir, as aprovações vinham num e-mail 

normal. As alçadas foram tiradas.  
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P.: As áreas e os departamentos tinham função clara? 

 

Entrevistado 6: Não tinham. Antes quem fazia gestão do produto passou a ser comercial. 

Não tinha mais o pós venda, o que causou muitos problemas na ocasião. 

 

P.: E sobre a integração dos funcionários, o que mudou? 

 

Entrevistado 6: Foram se misturando as pessoas, do Geral do Comércio, era uma torre de 

Babel. O Banespa foi comprado, as pessoas vinham de fora, as pessoas tinham preconceito 

com pessoas do banco, banespianos recebiam gozações. Existiu um abalo na integração 

porque existiu uma competição com o que existia antes. Em vez de cooperação passou a ter 

competição, não tinha entrosamento imediato. Houve confusão no início. 

 

P.: Em relação às promoções e plano de carreira, houve alterações? 

  

Entrevistado 6: O plano de carreiras e cargos e salários puseram no armário e fecharam. A 

partir dali não existia nada. As pessoas, para trabalhar na mesma função eram contratadas 

pelo dobro do salário de outras. Trazendo pessoas de mercado por critérios diferentes, não se 

respeitava, não tinha critério nem política nenhuma.  

 

P.: Você viu oportunidades de crescimento maiores do que você teve no Banespa? 

 

Entrevistado 6: No Banespa pelo processo que existia tive uma carreira até rápida. Passe em 

concurso para supervisor depois gerente adjunto. Tinham concursos, de crédito imobiliário. 

Existia possibilidade onde você se candidatava, havia uma prova, uma entrevista e você podia 

assumir algumas funções. Na nova empresa era entrevista de 20 minutos. Se você conseguisse 

o acesso de estar num lugar e a pessoa gostasse de você em 20 minutos ela decidia, você 

mudava de função. 
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P.: Como eram as contratações de novos funcionários? Eram diferentes em relação ao 

Banespa? 

 

Entrevistado 6: Totalmente diferente. Eram contratados no novo CNPJ, os benefícios eram 

diferentes, o salário era diferente, e era feito através de entrevistas, indicações, currículo, 

entrevista de 20 min. 

 

P.: E a política de remuneração na nova empresa, como era em relação ao Banespa? 

 

Entrevistado 6:  Totalmente diferente. Naquele início não tinha. Deveria ter uma análise do 

RH. Contratava-se um gerente do mercado e pagava-se um valor e contratava-se outro por 

outro valor, dependendo da indicação de quem vinha. Isso era claro. 

 

P.: E a representação dos funcionários, como ficou na nova empresa? 

 

Entrevistado 6.: Foi-se acabando. Não se percebia mais, depois da junção era pouca 

influência dessas instituições. 

 

P.: E o “banespiano”, o que aconteceu com ele? 

 

Entrevistado 6: Ele foi se afastando. Parte dele sentiu que podia enfrentar esse novo desafio, 

que tinha capacidade para isso, uns ficaram naquele ponto de continuar onde estava, perdeu-se 

o tema do banespiano. Por uns 2 anos isso foi muito criticado. A própria integração que 

acontecia em São Paulo e depois acabou, aquilo era uma coisa de obrigação para os gestores. 

O banespiano foi perdendo a força.  

 

P.: O fato de serem culturas de países diferentes afetou o relacionamento entre funcionários e 

subordinados? 

 

Entrevistado 6: Existia uma agressividade comercial muito grande. Não que no Banespa não 

existia a produtividade. Existia e era muito forte. Éramos medidos por resultado, por 

funcionário. Falava-se que os espanhóis tinham que ter faca na boca e sangue nos olhos e isso 

chocou com os funcionários que tinham um papel de atendimento ao cliente. Os espanhóis 

vieram com a idéia de tirar o cliente do ponto de venda, depois mudou um pouco. 
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P.: Que imagem você tem da nova empresa? 

 

Entrevistado 6: Empresa que olha muito o placar e está pouco preocupada com o jogo. O 

jogo é onde as coisas acontecem no dia a dia e a gente sabe que é o jogo que garante o placar. 

Olhando muito o resultado você atropela o dia a dia. Empresa excelente para se trabalhar em 

termos de benefícios hoje, melhorou bastante. Mas o que pega é a agressividade comercial, 

que as pessoas confundem com agressividade movimento, e na verdade numa empresa de 

varejo existe toda uma metodologia a ser construída. Tem que se preocupar com a ação e não 

só com o resultado final.  

 

P.: Quando você entrou, quando você saiu e em que áreas você trabalhou? 

 

Entrevistado 6: Entrei em 1988 no CEASA, como caixa, depois fui para a UNICAMP, 

tornei-me supervisor, gerente adjunto passei em algumas agências. Fui para São Paulo 

trabalhar na Diretoria de Alta Renda e segui na área comercial desse segmento, me tornando 

em 2003 superintendente comercial do alta renda e segui na área comercial como 

superintendente de pessoa física e saí em fevereiro de 2009 num processo de fusão com o 

Real,entrei no pacote de saída da organização. 

 

P.: Você teria algum comentário, sugestão ou acrescentar alguma informação antes de 

encerrarmos a entrevista? 

 

Entrevistado 6: Tive uma bagagem muito grande, aprendi muitas coisas boas e não boas e 

que espero que me ajudem no meu encarreiramento daqui por diante. Acho que tive uma bem 

sucedida vivência no grupo Santander, porque ficar 10 anos num processo de fusão é um 

sucesso e aprendi muita coisa sobre varejo de banco. 
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Anexo 10 
 
Entrevista 7 
 
 
P.: O que levou você a trabalhar no Banespa? 

 

Entrevistado 7.: Na época era recém formado em técnico de contabilidade e era um dos 

requisitos para você trabalhar no Banespa ou no Banco do Brasil que era um dos bancos que 

tinham  os melhores  empregos, do interior para a capital ou no interior mesmo. Então abriu o 

concurso do Banespa, o salário era bastante convincente, você entrava no Banespa naquela 

época  e era um emprego eterno, só saía aposentado.  

 

P.: Como foi seu processo de preparação? 

 

Entrevistado 7.: Fiz o técnico de contabilidade com esse objetivo mesmo. Paralelamente 

comecei estudar na faculdade de economia ou contabilidade, podendo optar a partir do 3º ano. 

Então minha preparação foi essa, contabilidade pensando entrar num desses dois bancos. 

 

P.: Você realizou um concurso público? Em que município? 

 

Entrevistado 7.: Concurso público, em 73. Foram classificados 1500 e minha classificação 

era 1900, fiquei para a 2ª ou 3ª chamada e fui admitido em julho de 74.  Fiz a inscrição em 

Bauru e o concurso realizei na capital, São Paulo. 

 

P.: Como foi seu primeiro dia de trabalho? Qual foi seu sentimento? 

 

Entrevistado 7.: Foi assustador sair de uma cidade de 40.000 habitantes para uma cidade de 8 

milhões de habitantes, aprender um serviço totalmente novo. Mas era época da copa do 

mundo. O começo foi difícil a adaptação, não com o emprego mas com a cidade de São 

Paulo. 

 

P.: E significou a realização de um sonho? 

 

Entrevistado 7.: Sim. Com certeza, me preparei para isso. 



183 
 

 

P.: Como o banco recebia seus novos colaboradores? Havia algo preparado? Treinamento, 

apresentações, etc.? 

 

Entrevistado 7.: No começo você tinha um treinamento interno só. Depois tinha um 

patrocinado pela área de Recursos Humanos. Conforme o porte da agência, eu trabalhei na 

central que era muito grande, ela era departamentalizada, então você tinha treinamento para a 

área que você fosse atuar dentro daquela agência.  

 

P.: Como o banco era estruturado? As áreas e atribuições eram bem definidas? Todos na 

empresa tinham conhecimento dessa estrutura? 

 

Entrevistado 7.: Sim, principalmente no porte da agência que eu trabalhei, e depois em 

departamento, você tinha uma definição do que você tinha que fazer. 

 

P.: Se as pessoas quisessem saber como o banco era dividido elas tinham acesso? 

 

Entrevistado 7.: Existiam os manuais em papel e você tinha a estrutura organizacional da 

empresa no papel. Todo mundo tinha acesso, desde que se interessasse. 

 

P.: Quais eram suas pretensões em relações à carreira? 

 

Entrevistado 7.: Eu tinha objetivo de chegar pelo menos a gerente de agência no começo e 

depois ir para um departamento e chegar a gerente de departamento.  

 

P.: Como era o desenvolvimento da carreira dentro do banco? 

 

Entrevistado 7.: Teve uma fase que era por concurso interno e a outra por indicação, por 

merecimento de acordo com seu desempenho e se seus superiores achassem que você atencia 

aos objetivos da empresa você poderia ser indicado e isso iria para a diretoria e aprovava ou 

não essa promoção. 
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P.: Falando um pouco mais das promoções, tinha concurso ou indicação? 

 

Entrevistado 7.: Isso, essas duas fases. 

 

P.: E os salários? Como era a política de remuneração?  

 

Entrevistado 7.: O salário era muito bom, em termos de banco era ótimo, você tinha 

aumentos de acordo com a data, na época era setembro, na época de inflação alta tinham os 

gatilhos. Tinham gratificações semestrais, ajuda alimentação. 

 

P.: Isso te motivava? 

 

Entrevistado 7.: Cada vez mais motivava você a crescer porque quanto mais você galgava o 

degrau você tinha o seu salário aumentado.  

 

P.: Tinham muitos benefícios? 

 

Entrevistado 7.: Tinham. Alimentação, plano de saúde, uma empresa voltada exclusivamente 

para os funcionários e dependentes, clube, na época você pagava de acordo com suas 

gratificações, não pesava no bolso. 

 

P.: Havia demissões no Banco?  

 

Entrevistado 7.: Eram poucas. A maioria era se acontecesse algum processo interno, por 

justa causa. Por não justa causa era muito difícil. Acredito que quando houve auxiliar de 

escrita houve ajustamento de quadro e aí ocorreram, mas isso em 79 mais ou menos.  

 

P.: Como eram passadas as informações da empresa para os funcionários? Tinha algum 

veículo de comunicação? Reuniões? 

 

Entrevistado 7.: Tinham os jornais de comunicação interna, tinham as instruções, Its, 

manuais de instruções, tinha a estrutura da empresa e como ela funcionava. 
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P.: Se você tinha dúvida com relação à atividade de alguma área, você tinha como acessar 

essa área, saber quem cuidava de tal informação? 

 

Entrevistado 7.: Você poderia acessar pelos manuais ou por telefone mesmo. Existia muita 

comunicação interna e por telefone principalmente. 

 

P.: A empresa se preocupava com a integração de seus funcionários? De que forma? 

 

Entrevistado 7.: Se preocupava muito. Nós tínhamos em julho a integração esportiva e 

cultural banespa, cada área, cada regional de agência, tinham as modalidades esportivas e 

culturais, era o mês de julho inteiro dedicado à essa integração. Era excelente.  

 

P.: Além desse evento grande, como era essa integração nos departamentos e agências, era 

uma preocupação? 

 

Entrevistado 7.: Não tinha essa política. Havia muita confraternização porque o 

relacionamento era muito bom, talvez até pelo próprio clube você disputava campeonatos e 

conhecia muita gente e havia essa integração por interesse do próprio funcionário. 

 

P.: E essa integração ajudava nas atividades e desenvolvimento do trabalho? 

 

Entrevistado 7.: Com certeza. Você melhorava o relacionamento com seu colega não de 

trabalho direto e isso facilitava uma integração também na hora de desenvolver o trabalho. 

 

P.: O que significava “banespiano” ? Você se identificava com isso? 

 

Entrevistado 7.: Banespiano era um irmão. Eu me identificava com isso. Sou banespiano até 

hoje. Me considero banespiano. Não consigo falar Santander.  
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P.: Como eram as representações dos funcionários? Você se fazia ouvido em suas 

reivindicações? Como a empresa tratava os momentos de negociações? 

 

Entrevistado 7.: Tinha o diretor representante, o conselho. Mas era mais ligado ao sindicato 

que ao próprio banco. Dependia muito de cada representante. O interesse era mais do 

sindicato que do próprio banco. 

 

P.: Que imagem você tinha em relação ao Banespa (antes da privatização)? 

 

Entrevistado 7.: O Banespa foi tudo na minha vida. Com o Banespa eu consegui tudo o que 

eu tenho hoje, inclusive a esposa que também foi banespiana, tenho muitos amigos da época, 

a gente joga futebol. 

 

P.: Como foi o processo de privatização? 

 

Entrevistado 7.: Tem duas partes esse processo. Éramos o Banespa, uma empresa estadual, 

com diretoria nomeada pelo governo do Estado, mas a gente tinha uma estrutura interna até 

chefia de departamento ou gerências regionais, funcionava bem, valorizava muito o 

funcionário, a gente era uma família, um irmão praticamente. Depois houve a intervenção do 

Banco Central, foi um período difícil, com  a fusão de vários departamentos, a maioria teve 

que se adaptar de novo, mas por pouco tempo, o banco era muito forte, o funcionalismo muito 

atuante, ativo, com garra mesmo, os problemas que tiveram com a intervenção o banco pela 

garra dos funcionários superou, transformando o banco numa empresa altamente lucrativa, 

como era no passado. A privatização no começo foi muito difícil porque houve uma caça às 

bruxas, operações irregulares que a gente via pelos meios de comunicação. A gente conseguiu 

se adaptar bem até que depois ocorreu a parte mais difícil que foi a privatização, com o 

Santander comprando o Banespa, e o valor poderia ser até maior, isso não compete a mim 

analisar. Só que aí foi uma fase bastante complicada, o Santander com uma outra mentalidade, 

ele mudou toda a estrutura do Banespa, alterou todo o quadro funcional, a maneira da gente 

atuar, a gente foi relegado a um segundo plano, principalmente meu caso, eu já tinha um 

cargo administrativo, um pouco mais alto, o terceiro na hierarquia do banco, a gente acabou 

sendo bem encostado, perdeu autonomia, o diretor veio de fora ou da empresa, com a visão 

dele, foi bastante difícil, a adaptação foi complicada. Eu não me senti pressionado, me senti 

desprestigiado, não tendo incentivo da empresa para continuar, fiquei pouco tempo depois 
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disso, uns 6 ou 8 meses, depois comecei a ter problemas de saúde, pressão alta, não me senti 

mais dentro da minha casa, dentro da minha família. Acho que o próprio funcionalismo tentou 

se apegar ao seu lugarzinho então acabou aquela imagem que a gente tinha de irmãos. Muitos 

funcionários acabaram se sentando na sua cadeira e deixando os outros do lado, achando que 

ele era mais importante e que aquela hora era cada um para si e Deus por todos. 

 

P.: Após a privatização, como foram os primeiros dias de trabalho? Que informações e 

sentimentos existiram? 

 

Entrevistado 7.: No primeiro momento o pessoal que veio chegando de fora veio bastante 

sorridente, mas a gente ficou com o pé atrás porque você não sabe quem está chegando e a 

gente tinha passado pela federalização e veio para botar a empresa nos trilhos, como falavam, 

e aqui não, veio o novo dono. Tinha incerteza, um ponto de interrogação bem na frente da 

gente, foi bastante complicado, você não sabia o que ia acontecer.  

 

P.: Como era a comunicação na nova empresa? As áreas, departamentos, tinham função 

clara? Compare com o Banespa 

 

Entrevistado 7.: Como eu fiquei pouco tempo não me lembro direito se houve alguma 

mudança mas sei que eles mudaram a forma de atuar. Os nossos processos eram em papel, 

eles mudaram para a internet, para a fase eletrônica, mas com dificuldade porque a gente não 

tinha autonomia nenhuma. A comunicação nesse período foi tirada. Lembro que tínhamos 

vídeos, jornais, foi tirado tudo, passou a ser de boca.  

 

P.: Vocês foram preparados para essa mudança? 

 

Entrevistado 7.: Que me lembro não. a venda foi do dia para a noite e no dia seguinte já tinha 

gente do Santander tomando posse em todas as áreas. Não me senti preparado para essa 

mudança não. 
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P.: Você disse que no Banespa tinha uma estrutura bem definida, tinham os manuais. E como 

era a estrutura nessa nova empresa? 

 

Entrevistado 7.: No primeiro momento eles não tiveram a mesma estrutura. Não cheguei a 

ficar lá para ver a nova estrutura depois. A gente foi percebendo isso visualmente, criou-se 

muitos cargos de diretores, onde era um coordenador acabou sendo um diretor. Onde era um 

diretor nosso acabou tendo uns 3 ou 4 diretores, mas não fiquei para ver essa estrutura 

informatizada ou no manual. 

 

P.: A estrutura ia sendo mudada e não ia sendo normatizada? 

 

Entrevistado 7.: Não me lembro de ter visto uma coisa assim. Pelo pouco tempo que estive lá 

acho que depois mudou muito, eles estavam mudando e tinham muito mais mudanças à vista. 

 

P.: Pelo que você se lembra, você tinha um plano de carreira definido, e o que aconteceu com 

isso? 

 

Entrevistado 7.: O pouco tempo que fiquei lá não vi nada disso. Não cheguei a ver plano de 

carreira. Minha ambição era ser gerente e cheguei num cargo abaixo de gerente. Não sei o que 

poderia ter acontecido depois disso. Talvez eu nem estivesse mais lá. Se eu não saísse sairiam 

comigo. 

 

P.: Você prestou um concurso para entrar no Banespa. E para entrar na nova empresa, como 

era? 

 

Entrevistado 7.: Todos funcionários do Estado foram incorporados. Foi mantida a mesma 

função e não houve nenhum tipo de concurso. Como era uma empresa privada ela contrata da 

forma que ela quer. O tempo que fiquei lá ela manteve a mesma estrutura , eles trouxeram 

esses diretores e mantiveram todos os funcionários.  
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P.: E você lembra se mudou a política de remuneração? 

 

Entrevistado 7.: No pouco tempo que fiquei não deu para perceber isso não. a gente ouvia 

que para os cargos superiores existia um tipo de bônus, mas para nosso nível que mantinha a 

mesma estrutura manteve o mesmo salário do banco. 

 

P.: Você teve alguma informação sobre como ficou a  representação dos funcionários, como 

ficou na nova empresa? 

 

Entrevistado 7.: Depois que eu saí não tive idéia. Parece que o banco manteve só a diretoria 

que ele criou. Isso ouvi, não convivi com isso. 

 

P.: E o “banespiano”, o que aconteceu com ele? 

 

Entrevistado 7.: Aos poucos foram aderindo aos planos de demissão voluntária porque viram 

que não tinham futuro na empresa. A empresa deu a entender que o pessoal mais antigo não 

era interesse dela ser mantido. Muitos aderiram ao plano de demissão voluntária. Muitos que 

ficaram depois foram demitidos.  

 

P.: Aquele sentimento de irmão? 

 

Entrevistado 7.: Acho que acabou. O começo que eu vivi lá cada um queria se manter no seu 

lugar. Acabou porque mudou todo o relacionamento.  

 

P.: O fato de serem culturas de países diferentes afetou o relacionamento de chefes, 

subordinados? 

 

Entrevistado 7.: Acredito que não. O Santander já estava no Brasil, no Noroeste. Acho que 

ele não trouxe uma cultura da Espanha. Acho que ele teve uma estrutura de banco privado, 

que visava primeiro lucro e salário menor possível. E isso aumentaria a lucratividade dele 

também. 
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P.: Que imagem você tem da nova empresa? 

 

Entrevistado 7.: Hoje vejo o Santander um banco muito informatizado, nada pessoal, 

mantenho conta porque recebo aposentadoria do banco, mas mudou totalmente, você vai lá 

tem o pessoal muito jovem. O banco criou um tal de “Superlinha” que é péssimo, hoje você 

fala com máquinas não fala mais com pessoas. Sou da época que você sentava e conversava 

olho no olho.  O banco visou muito a parte informatizada, excelente ter caixas eletrônicos, 

mas de vez em quando você quer conversar com uma pessoa e hoje no banco é muito difícil. 

Eles valorizam o telefone. 

 

P.: Quando você entrou no banco, quando você saiu e que áreas você passou? 

 

Entrevistado 7.: Entrei em 74 e saí em 2001. Passei por várias áreas da agência central, 

caixa, ordem de pagamento, firmas, seguros, quase toda estrutura, depois na área promocional 

do departamento de marketing, merchandising externo e interno, eventos, brindes. 

 

P.: Você teria algum comentário, sugestão ou acrescentar alguma informação antes de 

encerrarmos a entrevista? 

 

Entrevistado 7.: Não tem como voltar ao passado, hoje mudou muita coisa, acho que faltou o 

lado humano nessa mudança. O lado humano é muito importante. Acho que a empresa vive 

hoje uma modernidade muito grande mas se não tiver o ser humano, o contato humano, é 

muito complicado. Acho que o Santander está pecando muito nisso. 

 
 
 
 
 
Anexo 11 
 
Entrevista 8 
 
 
 
P.: O que levou você a trabalhar no Banespa? 

 

Entrevistada 8: Praticamente foi meu primeiro emprego. Trabalhava no Noroeste em 74, 

prestei concurso para o Banespa. Passei e fui para lá. Chorei muito para sair do Noroeste. 
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P.: Como foi seu processo de preparação? 

 

Entrevistada 8: Praticamente fiz o concurso porque o pessoal de onde eu trabalhava, no 

Noroeste, estava fazendo. Acabei passando por sorte. Não tinha experiência bancária. Estava 

começando no Noroeste. Foi sorte. 

 

P.: Você realizou um concurso público? Em que município? 

 

Entrevistada 8: Sim. Foram várias etapas. Santo André, São Paulo. 

 

P.: Como foi seu primeiro dia de trabalho? Qual foi seu sentimento? 

 

Entrevistada 8: Entrei em 76. fui para Mauá, eram pessoas mais  maduras, de mais idade 

trabalhando. Na época eu tinha 20 anos, não tinha gente da minha faixa etária. Me senti um 

pouco deslocada, sem experiência. Fui a 4ª mulher a trabalhar na agência, o resto eram 

homens. Depois as mulheres foram tomando conta.  

 

P.: Como o banco recebia seus novos colaboradores? Havia algo preparado? Treinamento, 

apresentações, etc.? 

 

Entrevistada 8: Na primeira semana foi feita a integração, no NASBE. Ficávamos o dia 

inteiro. Foram feitas dinâmicas de grupo, como funcionário e cliente, qual o atendimento. Foi 

uma semana de preparação. 

 

P.: Como o banco era estruturado? As áreas e atribuições eram bem definidas? Todos na 

empresa tinham conhecimento dessa estrutura? 

 

Entrevistada 8: A gente trabalhava em agência, tinham os postos, gerência regional, 

departamentos, administração geral – ADGER, tinha vários departamentos. Tinha uma 

hierarquia e sabíamos que poderíamos galgar esses postos. 

 

P.: E todo mundo tinha acesso a essa estrutura? Poderia saber? 
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Entrevistada 8: Sim, todo mundo. 

 

P.: Como a pessoa poderia ter conhecimento? 

 

Entrevistada 8: Nós tínhamos os manuais de instrução que eram trocados diariamente. Você 

acompanhava as alterações. Quando chegavam as instruções eram passadas para todos 

envolvidos. Na época não se tinha computador mas no manual de instrução tinham todos os 

conhecimentos. 

 

P.: Quais eram suas pretensões em relações à carreira? 

 

Entrevistada 8: Eu não tinha pretensão em galgar postos. Foi-me oferecido e não quis. 

Queria ficar perto de casa, perto da família. 

 

P.: Se alguém quisesse crescer no banco, como era o desenvolvimento da carreira? 

 

Entrevistada 8: Era de duas formas: ser indicado pelo gerente da agência, como ser feito um 

concurso interno que a pessoa se candidatava para aquela área. 

 

P.: As promoções eram por meio de indicações ou realização de concurso interno? 

 

Entrevistada 8: Sim, as duas formas. 

 

 

 

P.: E os salários? Como era a política de remuneração? Isso te motivava? 

 

Entrevistada 8: Era melhor que das outras instituições financeiras e havia faixas salariais. 

Você entrava como escriturário E, depois automaticamente passava para D. Dependendo das 

conquistas da agência você também poderia ter promoções. Se você prestasse um concurso 

interno para algum cargo, subchefe, chefe, tem essa hierarquia, e tinha que esperar um tempo 

para prestar o concurso seguinte, e depois para subgerente e gerente. 

 

P.: Se alguém quisesse saber os níveis salariais, isso era coisa pública? 
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Entrevistada 8: Tinha na instrução. Um escriturário D ganhava tal salário, e além disso tinha 

os adicionais,  tempo de serviço, quinquênio, bônus de outras formas. 

 

P.: Tinham muitos benefícios? 

 

Entrevistada 8: Tinham. Além desses quinquênios, ATS, que não se tem em empresa 

privada, você tinha licença prêmio cada 5 anos, equivaleria a 1 mês de salário e 1 mês de 

descanso, podendo-se optar por 2 meses de descanso, mas isso mais recentemente.  

 

P.: Havia demissões no Banco? Em que circunstâncias? 

 

Entrevistada 8: Não. só se a pessoa agisse de má-fé, caso contrário era muito difícil. Ou só se 

a pessoa pedisse para ser mandada embora. 

 

P.: Como eram passadas as informações da empresa para os funcionários? Tinha algum 

veículo de comunicação? Reuniões? 

 

Entrevistada 8: Através de reunião que o gerente fazia. Continuou reunião mas mais 

diferenciada. 

 

P.: Tinha jornalzinho, alguma coisa? 

 

Entrevistada 8: Vários jornaizinhos, sindicato, convênio médico, sempre vinham 

informações. Ex. campanha salarial, cada segmento dava sua opinião. 

 

P.: O Banespa se preocupava com a integração dos funcionários? 

 

Entrevistada 8: Acho que sim. Se o Banespa não se preocupasse acho que os funcionários 

em si se preocupavam. Você não é bancário, você é banespiano. Família banespiana. O 

Banespa tinha uma família de gente. Todos ligados, a família participava do banco. 

 

P.: O que significava “banespiano” ?  
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Entrevistada 8: Era uma cosia tão boa. Você falar que era funcionário do Banco do Estado de 

São Paulo, era uma coisa gratificante. 

 

P.: Você se identificava com isso? 

 

Entrevistada 8: Bastante. Sinto saudades daquela época. Me emociona. 

 

P.: Dentro da agência o que vocês faziam para se integrarem? Tinham alguns eventos, como 

era? 

 

Entrevistada 8: Nossa agência na regional foi um espelho para outras agências. Chegamos a 

ter 52 funcionários. Quando saí estava com 20. a gente começou a se inteirar, programas 

jantares de final de ano, passeios, que isso é feito até hoje. 

 

P.: Que imagem você tinha em relação ao Banespa (antes da privatização)? 

 

Entrevistada 8: Em que sentido? 

 

P.: Olha para o Banespa, o que você vê? 

 

Entrevistada 8: Vi uma empresa que eu não esperava que acontecesse o que aconteceu. E 

agora, cada vez que sai matéria falando que foi armação para desestruturar o estado de São 

Paulo, cada vez acredito mais nisso, porque não acredito que o Banespa tenha falido, apesar 

de tudo o que foi feito, que política tem seus desvios, mas eu não acredito na falência do 

Banespa. 

 

P.: Como foi o processo de privatização? 

 

Entrevistada 8: Dolorido. Doloroso. Principalmente os clientes, lembro uma cliente, era 

Bradesco, Unibanco e Santander, eram os 4 que estavam dispostos, e a gente torcendo para 

que o leilão fosse cancelado. Uma cliente falou: “olha, se o Santander ganhar, estou fora”. 

Disse, por quê? Sou casada com espanhol e sei do que esse pessoal é capaz. Por aí a gente 

ficava mais apreensivo, porque a gente dependia dos clientes, senão perderia o emprego. 

Questão de 10 minutos acabou tudo. Foi triste. 
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P.: Após a privatização, como foram os primeiros dias de trabalho? Que informações e 

sentimentos existiram? 

 

Entrevistada 8: Tenso, tensão. Até hoje, apesar de estar do lado de fora a gente sente que é 

muita pressão. Não tem mais aquele coleguismo que se tinha. As pessoas, de forma geral, 

cada um defende o seu. Não tem mais aquela amizade. Porque antes, o Banespa também tinha 

as metas para serem cumpridas. O que se fazia, vendi dois DinDin – passo um para você. A 

agência ganhava. 

 

P.: No Banespa tinha uma política de comunicação, tinham alguns veículos, e na nova 

empresa, como as informações eram passadas? 

 

Entrevistada 8: Não era com a mesma transparência. No Banespa a informação chegava com 

mais frequência. No Santander a coisa era mais velada. Você sabia algumas coisas, tipo 

assistir um jornal na TV, aquilo que está sendo passado não é tudo, sempre ficava alguma 

coisa para trás. Essa sensação eu tinha e continuo tendo. 

 

P.: Você disse que se alguém quisesse saber como era a estrutura do Banespa, bastava pegar 

os manuais. E na nova empresa, como era a estrutura? 

 

Entrevistada 8: Você não tinha acesso. Você tinha acesso a determinados caminhos pelo 

computador. Determinadas áreas sua matrícula permitia chegar. Eu como funcionária se 

quisesse saber quanto minha gerente ganhava eu não tinha como. Não que seria o objetivo. 

Você sabia sua categoria. 

 

P.: Mas aquela política que você tinha, de remuneração, na instrução, não sabia mais? 

 

Entrevistada 8: Não.  Chegava num certo ponto barrava, você não conseguia ir para a frente. 

 

P.: E as áreas, antes no manual dizia o que cada uma fazia e quais eram as áreas. E na nova 

empresa, tinha essa informação? 
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Entrevistada 8: Não, a gente sabia que tinham várias diretorias, que uma hora era de uma 

forma, depois de outra. Era confusa. Você precisava fazer uma consulta para  operação de um 

cliente. Você não sabia para onde encaminhar aquela consulta. Cada hora era para um setor. O 

setor de devolvia, não era, e o cliente querendo saber. Coisas que no Banespa liberava na 

hora. Ligava para o regional, o regional garantia. O gerente de agência não tem autonomia 

para pagar um cheque de R$1000,00. Por aí você vê. 

 

P.: E sobre a integração dos funcionários, o que mudou? 

 

Entrevistada 8: Santander não tem integração. A integração que existe é de Banespiano. 

 

P.: Em relação às promoções e plano de carreira, houve alterações? 

  

Entrevistada 8: Sim, a gente como banespiano tivemos que abrir mão de várias coisas que 

tínhamos assegurada, se quisessemos manter o emprego. Quem estivesse para se aposentar 

teve que abrir mão para não perder o emprego e atrasar a aposentadoria. 

 

P.: E você viu oportunidades de crescimento maiores do que tinha no Banespa? 

 

Entrevistada 8: Não. 

 

 

 

 

 

P.: E as contratações? Você disse que prestou um concurso, e na nova empresa, como eram as 

novas contratações? 

 

Entrevistada 8: Pelo que eu senti você perdeu aquela referência, não tinha concurso. Eles 

iam buscar gente do mercado. Você era um funcionário bom do Unibanco então eles vão lá te 

buscar, se você quer trabalhar no Santander. 

 

P.: Mas você não sabe qual a política de remuneração? 
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Entrevistada 8: Não. 

 

P.: Havia diferenças? 

 

Entrevistada 8: O que a gente sabe, você tinha um salário e tinha a verba adicional. E essa 

verba adicional, conforme o cargo, dava 4 vezes o salário. 

 

P.: E antes você sabia. 

 

Entrevistada 8: Sim, era aquele salário mais comissão de função, ATS, quinquênio. 

 

P.: O Banespa tinha algum tipo de representação dos funcionários?  

 

Entrevistada 8: Tinha e ainda tem. AFUBESP, tinham várias entidades, ABAS, que era para 

ajudar famílias de funcionários que tinham crianças especiais. Ainda tem mas o Santander 

nãos e preocupa. Tínhamos a CABESP, um convênio específico dos funcionários do Banespa, 

que o Santander não quer. 

 

P.: E o que aconteceu com essas representações? 

 

Entrevistada 8: Ainda existem, pelo que sei,porque recebo os jornais. Mas não tem a mesma 

força de antes. 

 

 

 

P.: E o “banespiano”, o que aconteceu com ele? 

 

Entrevistada 8: Começou a desistir. Agora não tem mais banespiano, agora é só Santander. 

O banespiano tipo eu e outros,  ainda se reúne, se considera até hoje. Mas era banespiano. 

Bancário? Era, do Banespa. 

 

P.: Você acredita que por ser origens culturais diferentes as origens das empresas isso 

interferiu nas relações com os funcionários, chefes, gerentes? 

 



198 
 

Entrevistada 8: Acho que sim porque o Santander tem uma visão mais fria, apesar de ser 

espanhol e latino, ele não tem a mesma demonstração de carinho que o brasileiro tem. E você 

vê nas atitudes, mais frio, não se preocupa com as coisas, deixa lá, se estourar a gente vê o 

que faz. 

 

P.: Se você olhar para essa nova empresa que imagem ela te passa? 

 

Entrevistada 8: Não me dá segurança. Apesar de eu manter minha conta, mantenho porque 

sou banespiana, não porque eu gostaria. Principalmente pelo fato deles terem se desprovido de 

todos os bens que o banespiano conseguiu com tanto sacrifício, se desfizeram de imóveis, eles 

não têm vínculo nenhum com a gente. 

 

P.: Quando você entrou no banco, quando saiu e por quais áreas passou? 

 

Entrevistada 8: Entrei em maio de 76, saí em dezembro de 2004 . Trabalhei só como 

escriturária numa agência praticamente, porque fiquei só um mês em Mauá. Fiquei na agência 

de Utinga, só não trabalhei no caixa, no resto fiz um pouco de cada coisa. 

 

P.: Você teria algum comentário, sugestão ou acrescentar alguma informação antes de 

encerrarmos a entrevista? 

 

Entrevistada 8: Se pudesse eu gostaria que o Banespa voltasse. Só isso. Ou que o Santander 

melhorasse. Fosse um pouco mais humano, não pressionasse tanto seus funcionários, os 

deixassem mais livres para eles produzirem melhor. 

 


