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Cultura e Poder nas Organizações segundo Fleury e Fischer 

 

As autoras FLEURY e FISCHER (1989) em seu livro Cultura e Poder nas Organizações destacam: 

“Cultura organizacional é concebida como um conjunto de valores e pressupostos básicos, expressos em 

elementos simbólicos, os quais, em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a 

identidade organizacional, tanto agem como elementos de comunicação e consenso, como ocultam e 

instrumentalizam as relações de poder.” (Fleury e Fischer, 1989, p.22). 

 

Nos últimos anos, o número de pesquisas sobre o tema cultura organizacional tem aumentado 

consideravelmente, pesquisas estas conduzidas sob os mais diversos enfoques teórico-metodológicos. 

Sem qualquer pretensão em esgotar o tema, selecionamos algumas propostas que pareceram 

significativas em termos das linhas de pesquisa em curso. 

 

As propostas mais simplistas, como já mencionamos, são as do gênero diagnóstico de clima, que 

pretendem aprender os padrões culturais de uma organização a partir da somatória de opiniões e 

percepções de seus membros. Assumem a postura empiricista, de fotógrafos da realidade social, 

descomplexando-a e chapando-a numa única dimensão. 

 

Com uma proposta mais bem elaborada, procurando assumir a postura do antropólogo, outros 

pesquisadores se aproximam do tema, questionando-se a respeito do significado do universo simbólico 

da organização. Para os autores, o rito se configura como uma categoria analítica privilegiada para 

desvendar a cultura das organizações. O rito consiste em um conjunto planejado de atividades, 

relativamente elaborado, combinando várias formas de expressão cultural, as quais têm conseqüências 

práticas e expressivas. Ao desempenhar um rito, as pessoas se expressam através de diversos 

símbolos: certos gestos, linguagem e comportamentos ritualizados. Segundo os autores, os ritos 

organizacionais são facilmente identificáveis, porém dificilmente interpretáveis. 

 

Ao nosso ver, um dos autores que vai mais adiante na proposta de trabalhar a questão da cultura, 

conceitual e metodologicamente é Edgar Schein. A sua proposta é até mesmo referencial obrigatório 

para muitas das pesquisas desenvolvidas. Para Schein, cultura organizacional é o conjunto de 

pressupostos básicos que um grupo criou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os 

problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionaram bem o suficiente para serem 

considerados válidos e ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir, 

em relação a esses problemas. 
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Do ponto de vista de Schein, se a organização como um todo vivenciou experiências comuns, pode 

existir uma forte cultura organizacional que prevaleça sobre as várias subculturas das unidades. O que 

se observa frequentemente é que os grupos com funções semelhantes tendem a desenvolver culturas 

próprias no interior das organizações: a cultura dos gerentes, dos engenheiros, do sindicato. Ele atribui, 

no entanto, a maior importância ao papel dos fundadores da organização no processo de moldar seus 

padrões culturais: os primeiros líderes, ao desenvolverem formas próprias de equacionar os problemas 

da organização, acabam por imprimir a sua visão de mundo aos demais e também a sua visão do papel 

que a organização deve desempenhar no mundo. 

 

O Papel do fundador  

 O fundador desempenha um papel fundamental, pois ao mesmo tempo em que detém a 

concepção global sobre o projeto da organização, tem o poder para estruturá-la, desenvolvê-la e tecer 

elementos simbólicos consistentes com esta visão. O fundador tem um papel fundamental na construção 

da identidade da organização. Na fase inicial de uma empresa o fundador, indivíduo ou grupo forma a 

cultura organizacional, moldando-a um pouco à sua própria imagem e semelhança. As atitudes do 

fundador, comportamento, sua visão do mundo, da natureza humana e do próprio negócio, acabam por 

ir moldando a organização e vão lenta e gradativamente se impondo, como valores e crenças. O poder 

do fundador se faz sentir desde o início nos processos de recrutamento e seleção, tomados aqui em 

sentido amplo. O fundador escolherá pessoas afins com seus valores, visão de negócio, ou pelo menos 

buscará pessoas moldáveis e adaptáveis ao que julga ser a postura organizacional conveniente e 

adequada. 

 Além desses processos de entrada na organização, o fundador terá à sua disposição os processos 

internos de punir e recompensar, promover e ou rebaixar e no limite, de exclusão da própria 

organização. Quando se afirma que o fundador “molda” a cultura da organização quer-se dizer que a 

sua visão do mundo, os valores, a visão do negócio etc., são apresentados como desejáveis e, portanto, 

merecem ser acatados, internalizados e incorporados pelos demais membros da organização. 

 

O papel de socialização de novos membros 

 As estratégias mais usuais são os programas de treinamento e integração de novos funcionários. 

 

As políticas de recursos humanos 

 Ao mediar a relação entre capital e trabalho em uma organização, as políticas de recursos 

humanos desempenham um papel relevante no processo de construção de identidade da 

organização. 

 

O Processo de Comunicação 

 A comunicação constitui um dos elementos essenciais no processo de criação, transmissão e 

cristalização do universo simbólico de uma organização. 

 Meios formais (escritos) 

Jornais, circulares, memos. 

 Meios informais 
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“Rádio peão” 

 

A Organização do processo de trabalho 

 A análise da organização do processo de trabalho, em sua componente tecnológica e em sua 

componente social, como forma de gestão da força de trabalho possibilita a identificação das 

categorias presentes na relação de trabalho. Subsidia também o mapeamento das relações de 

poder entre as categorias de empresas e entre áreas da organização. 

 

É possível gerenciar a cultura de uma organização? 

 Quando o gerenciamento da cultura implica na manutenção dos padrões vigentes, as 

possibilidades de planejamento e controle dos elementos simbólicos reforçadores da identidade 

cultural são maiores: investe-se assim em desenvolver os ritos, as práticas organizacionais 

(como por exemplo seminários para integração ou programas de treinamento) mantenedores dos 

valores básicos da organização. 

 Por outro lado, a questão se torna bem mais complexa quando a proposta é de mudança de 

padrões culturais, pois nestes casos, as resistências dos vários segmentos da organização são 

significativas. 

 É importante notar que os momentos de crise vivenciados por essa organização são importantes 

para alavancar as mudanças na cultura organizacional. Nos períodos de estabilidade, as 

resistências a modificações em qualquer instância da vida organizacional são muito mais fortes, 

justificadas pelo clássico: “mão se mexe em time que está ganhando” 

 A crise pode ser provocada por fatores externos (econômicos, políticos) ou internos (surgimento 

de novas lideranças). Ela é percebida de maneira diferente dentro da organização, tanto em seu 

diagnóstico como na compreensão da necessidade de mudança. Isto porque o momento da 

mudança é de ruptura, de transformação, de criação, o que envolve sempre risco – 

principalmente os riscos das alterações nas relações de poder.  

  É neste processo de mudanças que se vão tecendo os elementos simbólicos de um novo 

paradigma cultural: é um processo de criação conjunta, para o qual não existem receitas 

prontas. 

 

Cultura Organizacional e Instrumentalização do Poder 

 Influenciadores internos 

 Num primeiro momento encontra-se centrado na figura do proprietário. 

 Num segundo momento o poder organizacional começa a difundir-se para os gestores, os 

administradores que não são os proprietários. Este processo denomina-se de 

profissionalização administrativa.  

 

 Influenciadores externos 

 O aparecimento de influenciadores externos está ligado ao processo em que se passa a 

considerar a empresa como organização “pública”, independentemente do que esteja definido 

pelo seu estatuto jurídico. 
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 A atribuição principal do poder é manter a harmonia e o equilíbrio no interior da organização. O 

poder ordena, na medida em que é legítimo, e também porque estabelece as fronteiras, 

homologa os processos organizacionais e premia o que organizacionalmente é considerado bom 

desempenho. 

 Na medida em que se pode destacar o poder, sem todavia esquecer que ele é um elemento e um 

componente da própria cultura organizacional, é possível vê-lo sob três aspectos diferentes: 

 O primeiro é aquele que o poder molda ou modela culturas organizacionais. É o exemplo do 

fundador que forma a cultura da empresa a sua própria imagem e semelhança. O poder do 

fundador se faz sentir desde o início nos processos de recrutamento e seleção. O fundador 

escolherá pessoas afins com seus valores, visão de negócio, ou pelo menos buscará pessoas 

moldáveis e adaptáveis ao que julga ser a postura organizacional conveniente e adequada. 

 

 Exemplo do Bradesco: Valores, crenças e comportamentos. Opção estratégica de se tornar 

um banco de massa e não um negócio especializado ou segmentado. O fundador, Amador 

Aguiar, via o mundo como uma realidade meritocrática em que os componentes dedicados e 

trabalhadores ascenderão e os menos empenhados não terão os benefícios. Amador Aguiar 

entendia também que numa sociedade móvel e aberta, o indivíduo era construtor da sua 

própria via e também da sociedade em que está inserido. O “comportamento exemplar” 

sempre foi visto como imprescindível no Bradesco. Amador Aguiar desde cedo preocupou-se 

em “institucionalizar” a cultura, “recrutando” pessoas que tivessem os mesmos valores que 

ele ou se dispusessem a adotá-los. A disposição para ser socializado e aculturado no Bradesco 

até hoje integra e norteia os critérios de recrutamento e seleção. Em princípio não se 

admitem pessoas que tenham trabalhado em outros bancos. O recurso humano é visto como 

“matéria-prima” a ser moldada e trabalhada tendo-se em vista valores, crenças e 

comportamentos da Cultura Organizacional do Bradesco. 

 Exemplo da Metal Leve em que fundadores moldam a cultura organizacional e pode ser 

extraída do relato sobre a Metal Leve, em depoimento prestado por um dos seus fundadores, 

José Mindlin. A empresa foi criada em 1950 com o objetivo de atender o mercado de 

reposição de pistões. Posteriormente, com a formação da indústria automobilística no Brasil, 

a empresa passou a fornecer pistões também às montadoras. José Mindlin insiste na cautela, 

prudência e conservadorismo (aversão ao risco) na área financeira. Deixa claro que mesmo 

nos anos em que o crédito era subsidiado e as taxas de juros eram negativas, a Metal Leve 

sempre hesitou em endividar-se e quando o fez, foi em reduzidas doses. Algumas 

característica da cultura da Metal Leve: a) não endividar-se; b) busca constante pela 

qualidade do produto e seus desdobramentos a nível de pesquisa e desenvolvimento; 

c) profissionalização de quadros como forma de salvaguardar sempre os interesses da 

empresa; d) só investe após a formação de demanda ou há sinais inequívocos de que a 

demanda se materializará; e) repulsa à individualidade em decisões estratégicas. Exemplos 

de fundadores que moldam culturas organizacionais são fáceis de recolher e sistematizar a 

partir da prolífica literatura sobre história empresarial. Mas o que Fleury e Fischer quiseram 

enfatizar foi a importância do poder dos fundadores para que possam imprimir seus valores, 
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crenças e visões dos negócios e dos homens nas organizações que criam. Sem o poder 

enquanto instrumentalizador a marca dos fundadores sobre a cultura da organização não se 

efetivaria. 

 O segundo aspecto é aquele em que o uso do poder é para instrumentalizar a manutenção 

da cultura organizacional existente. Se a empresa, a partir do grupo que detém o poder, julga 

a cultura existente como sendo funcional e, portanto, adequada aos seus objetivos, se 

esforçará por mantê-la. O emprenho da coalizão hegemônica em manter a cultura será 

organizacionalmente recompensado enquanto houver sucesso. Se houver fracasso, ou 

simplesmente um desempenho duvidoso, a cultura poderá ser questionada, mas a mudança 

na cultura será problemática se ameaçar a coalizão hegemônica. 

 O terceiro aspecto possível entre o poder e a cultura organizacional é aquele em que o poder 

é usado para modificar a cultura existente, modificando-a para adequar-se como 

intrumentalizador do poder exercido pela coalizão dominante. A transformação de culturas 

organizacionais como forma de revitalizar organizações, fazendo-as sair do marasmo, 

conduzindo-as a um notório sucesso, vem sendo bastante explorado pela literatura de 

Administração.  Os trabalhos em que a mudança cultural é apresentada como o caminho para 

o sucesso e para a revitalização organizacional, sempre têm como pressuposto a 

anatematização do modelo burocrático. Este aparece como sendo imobilista, frustrante e 

sufocador da inovação e da criatividade. O trabalho de Moss Kanter mostra que o sucesso 

organizacional passa pelo abandono de modelos burocráticos e de culturas burocráticas. A 

cultura que se deve buscar, transformando a cultura existente, nunca é apresentada de forma 

muito explícita, todavia, já que fala no abandono de cultura burocrática, acredita-se que a 

pessoalidade, ruptura com o formalismo, envolvimento maior das pessoas com a organização, 

a canalização da criatividade e das iniciativas individuais para a empresa são traços que se 

buscam estabelecer na nova formação cultural. O processo de mudança cultural não é fácil e 

nem rápido. É longo e problemático, podendo até encontrar semelhanças com o processo de 

psicoterapia individual. Promessas de bons resultados não podem ser feitas por profissionais 

corretos, uma vez que os resultados da mudança organizacional são sempre incertos e o 

tempo demandado é necessariamente longo. Os executivos e empresários que buscam na 

mudança cultural uma solução rápida para as suas dificuldades laboram num mal entendido. 

O que importa é que quaisquer que sejam os instrumentos e os agentes de intervenções para 

operar a mudança na cultura organizacional, eles sempre dependerão do apoio, da 

legitimação que lhes é estendida e do envolvimento dos detentores do poder. 

 

Processando as Pessoas – Estratégias de Socialização Organizacional 

A socialização molda a pessoa – um exagero de retórica justificável. A socialização organizacional ou 

“processamento de pessoas” refere-se à maneira pela qual as experiências de aprendizagem de pessoas 

que assumem novos cargos, status, ou papéis nas organizações são estruturadas por outras pessoas 

dentro da organização. Sem considerar o método de escolha, entretanto, qualquer modelo de 

socialização dado representa um conjunto identificável de eventos que trarão certas conseqüências de 
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comportamento e de atitudes mais prováveis do que outras. É possível, por essa razão, identificar os 

vários métodos de processamento de pessoas e avaliá-los em termos de suas conseqüências sociais.   

 

Três pressuposições principais sublinham essa análise. A primeira, talvez a mais importante, é a noção 

de que pessoas em estado de transição se encontram mais ou menos em situação de ansiedade. Elas 

são motivadas a diminuir essa ansiedade aprendendo as exigências funcionais e sociais de seu novo 

papel o mais rápido possível.  

 

A segunda pressuposição diz que a aprendizagem adotada não ocorre em um vácuo estritamente 

social, em bases oficiais e versões existentes sobre as exigências do trabalho. Qualquer pessoa que 

atravesse fronteiras organizacionais está à busca de indícios sobre como proceder. Desse modo, 

colegas, superiores, subordinados, clientes e outros participantes do trabalho podem, e mais 

frequentemente, apóiam, orientam, impedem, confundem ou pressionam o indivíduo que está 

aprendendo uma nova função. De fato, essas pessoas podem ajudar o indivíduo a explicar (ou 

confundir) os eventos experimentados, de modo que ele possa tomar medidas apropriadas (ou 

inapropriadas) em sua nova situação. Além disso, elas lhe proporcionarão um senso de realização e 

competência, ou de fracasso e incompetência. 

 

A terceira pressuposição estabelece que a estabilidade e a produtividade de qualquer organização 

dependem em grande parte da maneira em que os novatos ocupantes de certos cargos da estrutura 

organizacional vão executar suas tarefas. Quando os cargos são transferidos de geração a geração, 

calmamente aos responsáveis, a continuidade da missão da organização é mantida, o prognóstico de 

seu desempenho permanece inalterado e, pelo menos a curto prazo, sua sobrevivência é assegurada. 

 

Estudo de Caso: Banco Brasileiro de Descontos (Bradesco) 

Levantamento dos dados: a pesquisa de campo foi realizada na matriz da organização, na Cidade de 

Deus, em Osasco, na década de 1990. Foram realizadas 45 entrevistas abertas com funcionários de 

diferentes níveis hierárquicos. Foi solicitado a todo entrevistado que falasse sobre a história de vida, 

descrevesse o processo de seleção e treinamento a que foi submetido para ingresso na organização, 

assim como a função exercida, sua visão de instituição e planos para o futuro. O entrevistado 

dificilmente era interrompido durante a sua fala. Também foram entrevistados 15 ex-bancários 

demitidos ou aposentados e 22 militantes sindicais. Textos, normas, regulamentos e revistas publicadas 

pela organização constituíram fontes primárias de dados analisados. Foram também realizadas 

pesquisas junto aos arquivos da imprensa em geral.  

 

Educação para o trabalho: um processo disciplinar 

Integrando-se aos propósitos expressos pelo Governo Militar na Reforma do Ensino de 1° e 2º graus (Lei 

5.692/71), cujo objetivo geral buscava a “qualificação para o trabalho” e o “preparo para o exercício 

consciente da cidadania”, O Bradesco, a partir de 1971, dedica-se efetivamente à formação de sua 

própria força de trabalho. 
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As escolas Bradesco são instaladas em regiões caracterizadas pela miséria e pela inexistência ou 

insuficiência de escolas públicas. Isso porque é a criança pobre que procura selecionar para ser educada 

para o trabalho. Dessa forma, em todas as unidades escolares é estabelecido alto grau de dependência 

das famílias em relação ao processo educacional Bradesco. Questionar ou até mesmo não aceitar o 

conteúdo disciplinador a que estão submetidos seus filhos pode significar o rompimento da única 

oportunidade que teriam de alfabetização, alimentação, atendimentos médico-dentário e, 

possivelmente, de um emprego futuro. 

 

A Declaração de Princípios Bradesco constitui a base ideológica a ser aprendida de diferentes formas: 

transcrição do texto, leitura, vivência cotidiana. A obediência a todos os princípios é condição para a 

permanência do aluno na Fundação ou do funcionário na Organização Bradesco. 

 

Selecionando crianças pobres para realizar o processo educacional para o trabalho, a fundação procura 

também reforçar os vínculos de gratidão nos educandos. De acordo com o Setor Pedagógico “nossa 

função aqui é torná-los gratos! Precisam entender que a assistência da Fundação estariam 

abandonados, na miséria”. 

 

O processo educacional “é desenvolvido de forma apolítica”. Não se permitem no interior das escolas, 

tanto por parte dos alunos como dos professores, “discussões sobre temas que possam questionar as 

autoridades constituídas e a hierarquia. Nosso objetivo é trabalhar”. Não permitindo o levantamento de 

questões políticas, a organização realiza seu trabalho político. Procura impedir o surgimento de 

indagações que possam, ao gerar conflitos, comprometer a eficácia do processo educacional para o 

trabalho. 

 

Neste contexto, o professor é selecionado de acordo com a potencialidade demonstrada em formar o 

educando em conformidade com o ideário da instituição, em detrimento do próprio conteúdo. 

Indagações políticas, religiosas ou questionadoras da ordem vigente não lhe são permitidas. A 

instituição procura estabelecer uma rede de controle sobre o educador, impossibilitando desvios que 

possam comprometer a formação do educando para o trabalho. 

 

Também concorre para este objetivo a exigência do espaço absolutamente limpo e organizado. Procura-

se mostrar o grau de valorização do espaço físico dedicado à criança em processo de formação para o 

trabalho. O uniforme, o material escolar, a sala de aula, o pátio, tudo, enfim, dentro da escola, deverá 

ser absolutamente limpo para também mostrar o grau de dignidade com o qual o trabalho é considerado 

pela instituição. 

 

O lazer “com padrões educativos” procura salientar a necessidade de obediência às leis, respeito ao 

superior hierárquico, à autoridade constituída e à disciplina. 

 



 8 

A organização pretende que futuramente todos os novos funcionários tenham sido formados pelas 

escolas Bradesco, no entanto como o número é insuficiente o processo de seleção é realizado 

concomitantemente, preenchendo vagas que as escolas ainda não conseguem suprir. 

 

Seleção de Pessoal 

Após realização de teste de conhecimentos (noções elementares de português, matemática e digitação), 

os candidatos aprovados serão selecionados se apresentarem as seguintes características exigidas: ser 

oriundo de família de baixa renda; ter sido firmado vivenciando vínculos familiares; ter crença religiosa; 

não ter trabalhado em outra instituição financeira; ser jovem, de preferência do interior dos estados. 

 

Privilegiar trabalhadores de origem familiar de baixa renda tende a determinar o sentimento do credo 

com relação à perda do emprego como elemento homogeneizador do “trabalhador coletivo” Bradesco. 

No entanto, a organização não privilegia o jovem pobre e abandonado que tenha sido formado por 

instituição como a Febem, por exemplo. Esse é entendido como um potencial maior de insubordinação. 

 

É necessário que tenha vivenciado desde a mais tenra idade vínculos hierárquicos no interior de uma 

família senão totalmente, pelo menos parcialmente organizada (elemento disciplinador). 

 

“Não é regra escrita, porém procuramos selecionar somente pessoas que tenham crença religiosa. Não 

precisa ser protestante, nem católica, nem de qualquer outro tipo de religião. Basta acreditar em um ser 

superior, senão vira bagunça; não há respeito às normas e hierarquias” (Departamento de Pessoal, 

Bradesco, 1984). 

 

Treinamento para a carreira fechada 

O treinamento assume relevância maior, pois não se trata apenas de formar profissionais capazes para 

seus cargos, mas, mais do que isso, despertar-lhes todo seu potencial de submissão à ideologia da 

empresa, por entendê-la como degrau para ingresso e promoção na carreira. Dessa forma o exercício do 

poder se expressa de forma menos custosa em termos de conflitos. 

 

A promoção na carreira é “função do mérito do funcionário”. A sua mensuração é realizada pela chefia 

imediata, através da observação quanto à produtividade, obediência a normas e valores da empresa, 

dedicação ao trabalho (entendida como disponibilidade para realização de qualquer tipo de tarefa) e 

cumprimento de jornadas de trabalho mais longas do que as previstas em lei. 

 

A presidência do banco é insistentemente apontada como o limite a que qualquer contínuo pode aspirar 

na carreira. O presidente à época constituía um exemplo sempre lembrado dessa possibilidade, posto 

que começou a trabalhar no banco como escriturário. 

 

Poder disciplinar no cotidiano da mudança 

Um dos mecanismos do poder consiste em apresentar como ordem das coisas suas respostas singulares 

às contradições que evidencia. A regulamentação é um elemento eficaz de poder, posto que define a 
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“normalidade” em termos de comportamento. Dessa forma, homogeneíza a todos permitindo a 

classificação e a hierarquização. 

 

Procura-se, assim, transmitir o ideário de harmonia social, de ausência de conflitos, de dignidade no 

espaço de produção. Mecanismos preventivos de conflitos oriundos da relação antagônica capital-

trabalho são engendrados de diferentes formas. Procura-se desenvolver a harmonia necessária para a 

canalização de energias para o trabalho.  

 

Vários itens do regulamento interno procuram impedir o surgimento de conflitos de qualquer natureza. 

 

Por um lado, o Bradesco procura despertar o espírito de competição entre seus funcionários, mostrando-

lhes as possibilidades que a carreira fechada oferece aos que trabalham com entusiasmo, produzindo 

cada vez mais e melhor (“só o trabalho pode produzir riquezas”). Porém destina a esses funcionários a 

mais rígida disciplina e os mais baixos salários do mercado financeiro (“O homem deve ter paciência e a 

disciplina do burro de carga”). 

 

Declaração de princípios 

O sucesso de um banco depende, além de sua solidez e competência na gestão dos recursos, da 

confiança que consegue despertar nos clientes, no mercado e na sociedade. Quaisquer que sejam as 

práticas escolhidas para construir credibilidade pública, elas devem ter, em comum, uma elevada 

preocupação ética, sendo capazes de gerar a percepção de que a organização adota as condutas mais 

adequadas, íntegras e transparentes. 

  

Foi com base nesse princípio e no Regulamento Interno da Organização Bradesco que, nos anos 1970, o 

Banco Bradesco desenvolveu a sua Declaração de Princípios, uma espécie de primeira carta de valores 

éticos da organização. Inovador para a época, o documento sintetizava em alguns pontos o que a 

empresa considerava normas de boa conduta profissional. Ao ser contratado, o funcionário obrigava-se, 

por meio dele, a redigir uma carta assumindo a responsabilidade de respeitar os valores da empresa. 

Periodicamente, esse compromisso era validado e renovado. 

  

A sociedade e o mercado se tornaram mais exigentes em relação aos compromissos éticos das 

empresas. Mas os princípios da Declaração de Princípios nunca deixaram de estar presentes na vida 

cotidiana do Bradesco. E, em sua essência, deram origem ao atual Código de Ética Corporativo, 

aprovado em 2003 pelo Conselho de Administração, como posicionamento da organização frente a um 

contexto no qual se tornaram mais complexas as demandas por práticas elevadas de governança 

corporativa, as relações com as partes interessadas e as normas e regulações nacionais e internacionais 

para a atuação dos bancos. 

 

Ao estabelecer parâmetros claros de relacionamento com clientes, investidores, acionistas, 

concorrentes, órgãos governamentais e reguladores, sociedade e comunidade, o Código de Ética reforça 

a cultura interna de transparência, fortalece os vínculos com os públicos de interesse e confere, 
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sobretudo, força institucional a compromissos antigos do banco como o respeito à dignidade das 

pessoas, à privacidade dos clientes, ao cumprimento de leis, normas e regulamentos e à preservação do 

patrimônio e da relação de confiança com a sociedade. Tão importante quanto isso, serve como 

ferramenta de orientação de condutas para os 79,3 mil colaboradores e como eixo central de políticas de 

sustentabilidade em torno do qual são construídas estratégias inovadoras. 

 

Prova da relevância do Código de Ética Corporativo, é que, a partir de sua elaboração e disseminação, 

como reforço à sua assimilação em cada um dos departamentos mais estratégicos da organização, o 

Bradesco criou também um código de ética setorial para as áreas de Administração Contábil e 

Financeira, visando alinhavar padrões de conduta para os casos de conflito de interesses e de divulgação 

de informações sujeitas a leis, regras e regulamentos. 

 

Relevância e Viabilidade  

Elaborado há quatro anos, o Código de Ética Corporativo nasceu da necessidade de formalizar os valores 

cultivados pelo Bradesco desde a sua fundação, traduzindo-os, na forma de compromissos cotidianos, a 

serem observados por todos os colaboradores. 

 

O movimento que resultaria na instituição do Código de Ética Corporativo começou no final dos anos 

1990, quando um comitê informal, composto por colaboradores do setor jurídico e diretores, passou a 

se reunir regularmente para discutir questões societárias e de governança corporativa. A intenção era 

estudar as melhores práticas mundiais de transparência, comunicação com investidores e resolução de 

conflitos de interesse, comparando a situação do Banco a elas. 

 

Alguns fatos contribuíram para acelerar o processo. O primeiro foi a Lei Sarbanes-Oxley, criada em 

2002, pelo governo dos Estados Unidos como resposta aos escândalos empresariais registrados no ano 

anterior. A Lei, baseada em regras rígidas de governança corporativa para divulgação e emissão de 

relatórios financeiros, obrigou as empresas de capital aberto com ações na Bolsa de Valores de Nova 

York a ter um comitê de auditoria supervisionando os controles internos, o aspecto contábil e o 

relacionamento com os auditores independentes. Com ações preferenciais negociadas na Bolsa, desde 

2001, as discussões internas sobre novos padrões de conduta ética foram fundamentais para uma 

adequação imediata do Bradesco à Sarbanes-Oxley. 

 

Outro fato relevante foi a adesão, também em 2001, ao Nível 1 de Práticas Diferenciadas de Governança 

Corporativa da Bovespa. As companhias listadas nesse nível devem assumir um compromisso de 

melhorar a prestação de informações ao mercado. 

 

A incorporação ao estatuto, em 2003, do Tag Along (que, numa eventual alienação do controle da 

Sociedade, garante o direito de recebimento alienação de ações pelos acionistas minoritários), as novas 

resoluções de instituições reguladoras aliadas a um movimento de crescente valorização das práticas de 

sustentabilidade prepararam o terreno para o Código de Ética Corporativo e Setorial do Bradesco. 
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No entanto, havia uma crença no Banco de que não bastaria ter um código de ética bem redigido. Era 

necessário que ele decorresse de amplo debate interno com diferentes instâncias da organização, 

visando a estruturar as condições internas para assimilação dos novos modelos de governança e, 

principalmente, de suas bases conceituais e metodológicas. Nesse sentido, a formação de um Comitê de 

Conduta Ética, ainda hoje responsável pela gestão dos códigos, foi fator decisivo não só para um 

desenho adequado dos mesmos, mas para sua aprovação, criação de cultura interna favorável e 

disseminação. 

 

O Código de Ética Corporativo do Bradesco consiste em um guia de conduta pessoal e profissional, cujo 

propósito é orientar os funcionários, em suas interações e decisões diárias. Estabelece, com clareza, as 

condutas que a empresa considera corretas, apoiando-se em valores centrais reafirmados ao longo dos 

64 anos de história da empresa, entre os quais destacam-se relacionar-se de forma ética e transparente 

com as partes interessadas,  crer no valor das pessoas, respeitar a dignidade do ser humano, 

preservando a sua individualidade e privacidade, não admitindo a prática de atos discriminatórios e ter 

responsabilidade para com as comunidades  

 

O Código de Ética Corporativo, nada mais fez, portanto, do que tornar explícitos valores que já eram 

incentivados, estabelecendo um norte ético e disciplinando as relações da empresa com os mais 

diversos stakeholders. Aplica-se, desse modo, e sem reservas, a todos os administradores, funcionários 

e prestadores de serviços.  

 

Fazer jus à confiança que o Banco necessita para perenizar-se requer condutas corretas que só podem 

ser percebidas pelas partes interessadas se todas as pessoas que trabalham na Organização seguem 

princípios éticos comuns, para os quais são estimuladas e a partir dos quais podem ser 

responsabilizadas. Em suas decisões cotidianas, os colaboradores do Bradesco devem se pautar por 

nove princípios gerais: 

 

a) Respeitar a dignidade das pessoas, integridade e privacidade dos nossos clientes, acionistas, colegas, 

prestadores de serviços contratados em regime de terceirização, fornecedores, concorrentes, entidades 

de direito público interno e externo.  

b) Cumprir as leis, normas e regulamentos aplicáveis.  

c) Preservar o patrimônio e a imagem da Organização.  

d) Agir com responsabilidade, de modo a conquistar e manter a confiança de todos.  

e) Cooperar para que sejam atingidos os propósitos da Organização.  

f) Usar as informações recebidas exclusivamente no exercício de suas funções.  

g) Recusar vantagens que tenham por objetivo influenciar decisões na atuação profissional. 

h) Evitar qualquer forma de constrangimento às pessoas no ambiente de trabalho.  

i) Manter sigilo sobre as operações e estratégias da Organização.  

 

O Código de Ética Corporativo do Bradesco foi estabelecido com base em uma análise aprofundada de 

situações de relacionamento envolvendo 14 stakeholders: funcionários, clientes, investidores, acionistas, 
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mercado, concorrentes, fornecedores e parceiros, órgãos governamentais e reguladores, sociedade e 

comunidades, associações e entidades de classe. Para cada um dos públicos, o documento recomenda 

padrões gerais de conduta: 

 

Apenas a título de exemplo do que são essas condutas, o Código sugere, na relação com acionistas e 

investidores: aplicar as melhores práticas de governança corporativa, com transparência e eqüidade de 

tratamento; prestar as informações necessárias para o acompanhamento do desempenho e da 

performance da Organização, com agilidade, veracidade e presteza; e garantir a confidencialidade 

absoluta das informações que ainda não sejam de conhecimento público e que possam interferir na 

cotação de ações, influenciar as movimentações do mercado e/ou as decisões de investimento.  

  

A implantação do Código de Ética Corporativo, e principalmente o fortalecimento da cultura interna de 

transparência nas condutas, gerou necessidades localizadas. Como cada atividade apresenta diferentes 

níveis de especificidade, não sendo possível encaixá-las nos procedimentos éticos genéricos, o Bradesco 

criou um Código de Ética Setorial para as áreas de Auditoria Fiscal, Contadoria Geral, Controle 

Operacional de Tesouraria e Captações e Orçamento e Controle. A ele estão sujeitos a alta 

administração (o diretor-presidente do Banco Bradesco S.A., os diretores executivos responsáveis pelas 

áreas, o diretor-presidente e os diretores responsáveis pelas áreas nas subsidiárias, diretas e indiretas), 

a administração contábil e financeira (os diretores, superintendentes executivos e gerentes) e as 

equipes contábil e financeira.   

 

Resultados Alcançados  

No final do ano passado, o Bradesco realizou uma pesquisa de auto-avaliação corporativa, em caráter 

anônimo, com 10 mil funcionários em todo o Brasil, visando a avaliar o nível de conhecimento e 

entendimento do quadro profissional em relação aos procedimentos de Controles Internos e Compliance, 

Risco Operacional, Segurança da Informação e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Entre outras 

conclusões, identificou que 87% conhecem bem ou muito bem o Código de Ética Corporativo, 91% 

cumprem o que determina o documento e 82% possuem um conhecimento bom e ótimo dos canais de 

comunicação de infrações ao Código.  

 

O alto nível de adesão indica o interesse pelo tema e revela o quanto ele vem se inserindo, como 

elemento importante, na cultura da organização. Estudos variados mostram que empregados preferem 

trabalhar em empresas com elevados padrões éticos, pois se sentem protegidos e respeitados. Não é 

possível atribuir exclusivamente ao documento os bons resultados da pesquisa de clima organizacional 

do Bradesco (o índice de satisfação cresceu de 74% em 2004 para 76% em 2006). Mas a sensação de 

pertencer a uma corporação cujas relações são reguladas por um documento claro exerce influência, 

especialmente se considerar o fato de que o Bradesco possui um corpo de funcionários pulverizado no 

País. O Código serve, portanto, para integrar expectativas e disciplinar condutas, o que invariavelmente 

produz variados impactos positivos os mais variados para a Organização  
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Para uma empresa que possui R$ 265,5 bilhões de ativos totais, R$ 386,6 bilhões em recursos 

administrados, 35 milhões de clientes e 1,4 milhão de acionistas, ser percebida pelo mercado como ética 

e transparente é uma questão fundamental para a sua sustentabilidade. Na condição de documento 

formal, o Código transmite às partes interessadas a convicção de que, pelo menos no que diz respeito 

às condutas, clientes, acionistas, empregados, fornecedores, governos e sociedade podem se sentir 

seguros. 

 

O grau de ética do Bradesco tem obtido reconhecimento do mercado. O rating em ética do banco, 

segundo a Management & Excelence, é AAA+, o mesmo que em sustentabilidade, responsabilidade 

social e transparência.  Hoje o Banco figura no Índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de Nova 

York e no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, carteiras muito exigentes em relação a 

princípios éticos. Além disso, é signatário do Pacto Global e dos Princípios do Equador. 

 

Como resultado do rigor com que as recomendações do Código são seguidas pelos colaboradores, nas 

relações entre si e com públicos de interesse, observou-se redução radical nas fraudes internas, no 

número de demissões por motivos relacionados a desvios de conduta, nas queixas de consumidor no 

Procon e no Banco Central. 

 

Desde que a organização passou a compartilhar os princípios de seu Código com os seus fornecedores 

aumentou o grau de compromisso por parte deles, o que acaba gerando um ciclo virtuoso de apoio à 

disseminação do conceito e uma cadeia de impactos positivos em comunidades e pessoas. 

 

Com o objetivo de fortalecer a relação comercial e garantir a observação de seus princípios éticos, a 

Organização Bradesco adota a prática de incluir, em todos os contratos e aditivos firmados com seus 

fornecedores e/ou prestadores de serviços, na qualidade de contratante ou contratada, cláusula na qual 

o terceiro declara estar ciente das disposições do Código de Ética Corporativo, cujo exemplar lhe é 

entregue, bem como do comprometimento em cumpri-lo e fazê-lo cumprir por seus empregados ou 

prepostos. 

 

Envolvimento com os Públicos de Interesse  

Os Códigos de Ética Corporativo e Setorial produzem impactos positivos para todas as partes 

interessadas do Bradesco. 

 

Proporcionam melhor grau de confiança para 35 milhões de clientes que passam a ter maior 

transparência nas operações realizadas, direitos integralmente respeitados e atendimento eficiente. 

Atingem 1,4 milhão de investidores e 3,3 milhões de cotistas que são beneficiados pelas melhores 

práticas de governança corporativa. 

 

Beneficiam 1,5 mil fornecedores que, com eles, podem partilhar de crenças e padrões éticos elevados. 
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Impactam favoravelmente os concorrentes e o mercado na medida em que o Bradesco zela pela 

proteção e confidencialidade de informações estratégicas e pelo respeito às regras da competição justa e 

às legislações da área. 

 

Beneficiam os órgãos governamentais e reguladores com o rigor que o Banco dedica à prevenção dos 

mecanismos de lavagem de dinheiro e à participação em investimentos que contribuem para o 

desenvolvimento de comunidades. 

 

Impactam as 5.585 comunidades nas quais o Banco atua defendendo princípios de justiça social e 

direitos humanos e participando do desenvolvimento local. 

 

Melhoram as relações com as associações de classe nacionais, estaduais e municipais que o Banco 

reconhece como legítimas e com as quais se compromete a dialogar sempre. 

 

Favorecem os 79,3 mil funcionários que, independentemente de sexo, cor, raça, escolaridade, idade, 

religião ou deficiência física têm a possibilidade de crescer em uma empresa sólida e ética. 

 

Atingem os 1,5 mil funcionários das áreas de Administração Contábil e Fiscal que, com o Código Setorial 

têm o conforto de trabalhar em uma empresa com regras, procedimentos e condutas claramente 

definidos. 

 

Contribuição para o Desempenho da Empresa  

O simples fato de que os Códigos de Ética do Bradesco descendem historicamente de uma Declaração 

de Princípios implantada nos anos 1970, reforçando valores e princípios cultivados desde a sua 

fundação, e renovados a cada novo planejamento estratégico, explicam a clara inserção do tema na 

missão institucional do Banco. Implantá-los em 2003 foi, portanto, a conseqüência natural de um ato de 

convicção iniciado pelo fundador da empresa, Amador Aguiar. 

 

Foi também, ao mesmo tempo, uma decisão estratégica de negócios para uma organização que procura 

permanentemente se adequar às exigências do mercado em que atua e às expectativas de seus 

funcionários, clientes, acionistas, comunidades e sociedade. Os dados anteriormente apresentados, 

especialmente os que dizem respeito ao reconhecimento de suas ações nas carteiras de investimento 

mais rigorosas do mundo, atestam o acerto dessas escolhas estratégicas. Não por acaso, o Banco 

realizou no primeiro semestre de 2007 um lucro de R$ 4 bilhões, o maior de sua história para um 

período de seis meses, o que lhe possibilitou gerar valor para os acionistas, na forma de dividendos, e 

para todas as partes interessadas, na forma de aumento de pagamentos de impostos, doações, salários 

e participação em lucro.  

 

A principal lição que o Banco tem extraído é que hoje qualquer empresa – as maiores, com mais ênfase 

e responsabilidade - atua num cenário que tem, por um lado, demandas de necessidades e expectativas 

cada vez mais complexas da sociedade e por outro, um Planeta com recursos finitos. A análise desse 
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contexto reforça, na verdade, uma crença antiga na Organização: a de que, para um Banco, ética 

significa gerar confiança pública, e confiança pública é condição básica para um ambiente de negócios 

mais favorável.  

 

Gestão da Prática Relatada  

Para cuidar da gestão cotidiana dos seus códigos, o Bradesco dispõe de um Comitê de Conduta Ética, 

órgão estatutário de caráter permanente, com regimento próprio, cujo objetivo central é propor ações 

que apóiem a disseminação e o cumprimento rigoroso das condutas recomendadas. 

 

Cabe ao Comitê de Conduta Ética, assessorado pela Comissão de Medidas Administrativas e 

Disciplinares, como atribuições básicas, analisar eventuais infrações e violações aos códigos e/ ou às 

políticas de procedimentos do Bradesco, sejam elas recebidas diretamente do denunciante ou de alguma 

dependência da Organização; determinar a adoção de medidas necessárias, emitindo pareceres; 

garantir  ações disciplinares compatíveis, independentemente do nível hierárquico e sem prejuízo das 

penalidades legais cabíveis; e assegurar que o Conselho de Administração esteja ciente dos assuntos 

que possam causar impacto à imagem da organização 

 

Além de avaliar casos e aplicar as medidas necessárias, o Comitê de Conduta Ética tem ainda a 

responsabilidade de acompanhar as melhores práticas do mercado e compará-las com as do Bradesco, 

receber e analisar sugestões, propor eventuais mudanças e indicar ações educacionais que facilitem a 

apreensão dos conceitos e idéias propostas pelos códigos.  

 

Integram o Comitê de Conduta Ética oito membros, com mandato de um ano. Hoje o órgão conta com a 

participação de três diretores vice-presidentes, três diretores gerentes e dois diretores departamentais, 

composição que assegura um equilíbrio entre os cargos mais elevados da organização. Desde que foi 

criado, o órgão se reúne pelo menos uma vez por mês.  

 

Possibilidade de Disseminação ou Replicação  

Uma das atribuições mais importantes do Comitê de Conduta Ética é fazer com que os códigos se 

mantenham vivos e devidamente incorporados às decisões cotidianas dos colaboradores. Para tanto, o 

Bradesco desenvolve estratégias específicas de educação continuada e de comunicação interna. Em 

agosto, teve início um primeiro ciclo de palestras sobre ética do qual participaram 2.200 colaboradores 

de diferentes níveis hierárquicos, inclusive diretoria do banco e alta administração. Entre os convidados, 

o seminário interno contou com o professor doutor da PUC-SP, Mario Sérgio Cortella, especialista no 

tema, que fez um panorama histórico da ética na vida, nas instituições e nos negócios.   

    

Trechos dessa e de outras palestras, assim como o relato de situações cotidianas relacionadas aos 

princípios do Código de Ética Corporativo, estão sendo transformados em um vídeo, a ser distribuído a 

todos os funcionários e fornecedores, para que o tema seja compartilhado com suas famílias e amigos, 

por entender-se que esta é uma forma de estimular em nossa sociedade o fortalecimento da postura 

ética. Para comunicar adequadamente os diferentes públicos, a organização utiliza o seu arsenal de 
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veículos - site, revista, boletins, circulares para investidores e distribuição de cartilha para novos 

funcionários - transmitindo, com freqüência, mensagens sobre o tema. Recentemente, em um dos 

encontros regulares que faz com seus fornecedores, o Bradesco entregou uma publicação com o seu 

Código de Ética Corporativo.   

 

Vigilância hierárquica 

Foucault (1982) afirma que o poder da vigilância hierarquizada funciona como uma máquina na qual a 

chefia é apenas uma das peças de engrenagem. A vigilância torna-se efetivamente mecanismo do poder 

disciplinar por não permitir que nada permaneça às escuras: porque tudo é controlado constantemente 

através dos olhares calculados: “O Bradesco foi o primeiro Banco a eliminar paredes divisórias, 

colocando todos juntos trabalhando próximo ao cliente. Negócio de banco tem que ser às claras, diz o 

nosso fundador.” (Departamento de Organização e Métodos). 

 

A arquitetura possibilita o controle, objetivando a permanente utilidade dos gestos e da fala assim como 

a constante demonstração do “conhecimento da filosofia do banco”. “A disciplina organiza um espaço 

analítico” diz Foucault (1982). As pessoas são inseridas em lugares determinados, possibilitando o 

estabelecimento das presenças e, o que é mais relevante, das ausências. 

 

A mesa, a cadeira, o caixa, constituem as células nas quais os indivíduos são alojados e expostos à 

vigilância, possibilitando sempre determinar onde estão, o que estão fazendo, assim como avaliar a 

quantidade e a qualidade do serviço realizado. Permite também estabelecer entre os funcionários 

comparações que possibilitam informar o grau de adesão dos mesmos às normas e aos princípios da 

organização, traduzindo entre outros fatores, pelo cumprimento de longas jornadas de trabalho. 

 

Além da utilizada em termos produtivos, o espaço celular se torna politicamente útil, posto que impede 

que as pessoas se comuniquem sem serem vistas ou ouvidas. 

 

A disciplina, através da vigilância, também produz saber. O mesmo olhar controla, registra as 

informações sobre o desempenho de cada um e as transfere aos pontos mais altos da hierarquia do 

poder. É por esta razão que Foucault (1982) salienta que o poder não deve ser estendido 

exclusivamente através de sua ação repressiva. O poder produz conhecimento utilizável para corrigir, 

aperfeiçoando a ação que o determina. 

 

A informação sobre a produção de cada funcionário, após ter sido analisada pelo departamento de 

Organização e Métodos, retorna ao local onde o trabalho está sendo desenvolvido, determinando um 

novo tempo de trabalho (intensificação); um novo conjunto de procedimentos (racionalização); um novo 

espaço de trabalho (transferências). De toda a forma produz um funcionário mais útil para organização. 

 

A disciplina individualiza os homens através da vigilância e das medidas comparativas por ele 

produzidas. Numa organização de carreira fechada, ele passa a ser base sobre a qual é construída a 

posição hierárquica de cada funcionário ou sua exclusão da instituição. 
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O Dia Nacional da Ação de Graças: o reforço do rito 

Todo ano, no final do mês de novembro (quarta quinta-feira do mês), ao meio-dia, na Cidade de Deus, 

o Bradesco realiza a festa comemorativa do Dia Nacional de Ação de Graças.  

 

Da Matta (1983) salienta que os rituais não devem ser tomados como momentos que diferem daqueles 

que vão constituir o cotidiano: “o ritual é a colocação em foco, em close-up”, de um elemento e de uma 

relação. Nessa perspectiva é mais ou menos inútil classificar os ritos quando não se entendem as 

relações básicas de que são construídos. E de fato, entender as relações básicas do mundo social é 

automática e simultaneamente entender o mundo ritual. Os rituais dizem as coisas tanto quanto as 

relações sociais (sagradas ou profanas, locais ou nacionais, formais ou informais). Tudo indica que o 

problema é que, no mundo ritual, as coisas são ditas “com mais veemência, com maior coerência e com 

mais consciência. Os rituais seriam instrumentos que permitem maior clareza a mensagens sociais”. 

 

Através do ritual, a ideologia da classe dominante, presente explícita ou implicitamente nas teias das 

relações sociais da organização, adquire maior intensidade, clarificando alguns aspectos ou ocultando 

outros. 

 

Em face das desigualdades sociais acentuadas, torna-se relevante para a organização que através do 

rito se evidencie a união entre os homens, ocultando o conflito de classes. 

 

Inserida numa sociedade de classes, a organização cria o rito articulando o discurso da união entre os 

homens. Para tanto, utiliza-se de “mecanismos de reforço”, destacando os valores: dedicação ao 

trabalho, humildade, abnegação, conformismo e, principalmente, credibilidade na “recompensa” da vida 

eterna.  

 

É maravilhoso saber que os que choram serão consolados, 

Os humildes serão exaltados no milagre da Tua misericórdia! 

É maravilhoso, Senhor, podermos ter a certeza 

Da recompensa futura da vida Eterna. 

Sabermos que as coisas efêmeras não têm comparação 

Com a benção que virá após os nossos sofrimentos! 

Graças, Senhor, pela graça da fé 

Que nos reconcilia com a Tua justiça 

E nos permite Te agradecer! 

Miguel Obiol 

 
 

 

A CULTURA ORGANIZACIONAL DO BRADESCO 

 

Extrato do Artigo Bradesco S.A.: Uma Cultura Organizacional Forte dentro do Sistema 

Bancário Brasileiro 

 

Autora: Rita de Cássia Guedes é Bacharel em Administração pela Fundação Getúlio Vargas-SP, Pós-

Graduada em Administração pela Harvard University e Mestre em Administração pela PUC-SP. 
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A cultura organizacional do Bradesco está moldada nas crenças, nos valores e na ideologia de seu 

fundador Amador Aguiar. A formação de uma cultura organizacional é um processo relativamente longo 

de adaptação externa e integração interna da organização e quando se afirma que o fundador "molda" a 

cultura da organização quer-se dizer que a sua visão do mundo, seus valores, sua visão do negócio etc. 

são apresentados como desejáveis e, portanto, merecem ser acatados, internalizados e incorporados 

pelos demais membros da organização. Para compreensão da cultura organizacional do Bradesco 

estudamos o trabalho de Liliana Segnini (1989) sobre o banco e de como o fundador acabou impondo à 

organização seus valores. 

 

Valores e ideologia do fundador: identificados através dos valores da Modernidade 

 

Amador Aguiar acreditava na existência de uma sociedade móvel e aberta, com grande predominância 

do indivíduo como construtor da sua própria vida e também da sociedade em que está inserido, e que 

tudo isso poderia ser viabilizado pela energia suprida por uma moral do trabalho. Aqui percebe-se a 

influência científica do Modernismo pois Weber, em seu trabalho "A ética protestante e o espírito do 

capitalismo", chegou a conclusão de que o protestantismo calvinista com sua ênfase no trabalho como 

um dever cristão deu forte ímpeto ao desenvolvimento do capitalismo: "Devoção ao negócio e aplicação 

ao trabalho".  

 

O mundo de Amador Aguiar era uma realidade meritocrática, com claros tons darwinistas, em que os 

componentes, dedicados e trabalhadores ascenderão e os menos empenhados não terão os benefícios. 

Tal visão conduziu a uma visão profissionalizada da organização e a uma redução, pelo menos em 

princípio, da importância relativa de acionistas. Aqui percebemos valores da administração científica 

clássica com a predominância do estilo administrativo burocrático de Max Weber norteando os valores e 

as crenças de Amador Aguiar: impessoalidade; profissionalismo, fim ao nepotismo; aderência a 

procedimentos; promoção por mérito, responsabilidades por cargos definidas; cadeias de comando; 

regras fixas; descrições claras.  

 

A opção estratégica de tornar o Bradesco um negócio de massa (banco de varejo) e não um negócio 

segmentado ou especializado, foi também uma decorrência dos valores adotados pelo fundador. 

Segundo Bertero, “...o relato de Liliana Segnini permite deduzir-se que a modelagem da cultura 

organizacional do Bradesco, pelas vias do “comportamento exemplar” sempre foi vista como 

imprescindível.  

 

Aparentemente Amador Aguiar desde cedo preocupou-se em "institucionalizar" a cultura, "recrutando" 

pessoas que tivessem os mesmos valores que ele ou se dispusessem a adotá-los. A disposição para ser 

socializado e aculturado no Bradesco até hoje integra e norteia os critérios de recrutamento e seleção. 

Em princípio, não se admitem pessoas que tenham trabalhado em outros bancos. O recurso humano é 

visto como "matéria prima" a ser moldada e trabalhada tendo-se em vista valores, crenças e 

comportamentos da cultura organizacional do Bradesco...” 
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Valores e crenças do fundador: identificados através dos ritos organizacionais de Beyer e 

Harrison: 

 

Existem seis tipos de ritos nas organizações modernas. São eles, ritos: de passagem; de degradação; 

de confirmação; de reprodução; para redução de conflitos; de integração. Os ritos são facilmente 

identificáveis, porém dificilmente interpretáveis. 

 

Ritos de passagem funcionam para criar e manter a cultura: normas e valores afirmados e comunicados 

de forma tangível e como mecanismos de poder e de controle organizacional. 

 

No Bradesco identificamos os seguintes ritos de Passagem: o processo de Educação Bradesco, de 

seleção de pessoal e de treinamento básico. O Bradesco desde 1971, dedica-se à formação de sua mão 

de obra. Seu processo educacional é “... apolítico, não se permitem discussões sobre temas que possam 

questionar as autoridades constituídas e a hierarquia, o objetivo é trabalhar...”. Inseridas nesse 

contexto de valores e crenças “as Escolas Bradesco são instaladas em regiões pobres caracterizadas 

pela miséria e falta ou inexistência de escolas públicas”.  

 

Nesse cenário acaba-se por estabelecer “... alto grau de dependência das famílias em relação ao 

processo educacional do Bradesco. Questionar ou até mesmo não aceitar o conteúdo disciplinador a que 

são submetidos pode significar o rompimento da única oportunidade que teriam de alfabetização, 

alimentação, atendimento médico-dentários e possivelmente de um emprego futuro.” Esse é um 

processo que acaba por funcionar como um mecanismo de controle organizacional, informalmente 

aprovando ou proibindo comportamentos que dão significado, direção e mobilização para os seus 

membros (e isso ocorre antes mesmo do ingresso à organização). 

 

Ainda inserido dentro dos ritos de passagem funciona a seleção de pessoal do Bradesco. O critério 

norteador do processo de seleção de pessoal do Bradesco está baseado nas variáveis comportamentais 

do candidato. As características comportamentais exigidas são: “ser oriundo de família de baixa renda, 

ter vivenciado vínculos familiares, ter crença religiosa, não ter trabalhado em outra instituição 

financeira, ser jovem e de preferência do interior dos estados”.  

 

Percebemos também que cada uma das características acima acaba por funcionar como mecanismo de 

controle e de poder. Por exemplo: ao privilegiar trabalhadores de origem familiar de baixa renda 

determina-se o sentimento do medo com relação à perda do emprego; a vivência de vínculos 

hierárquicos no interior de uma família reforça o objetivo de “fabricar” um trabalhador em concordância 

com a concepção reichiana de família: “ ... instituição repressora, criadora de homens obedientes; 

ansiosos por autoridade - família é o modelo reduzido do Estado autoritário...”. 

 

Podemos ainda analisar que a crença religiosa também pode ser entendida como mecanismo de controle 

organizacional que pelo respeito a um ser superior, respeita normas e hierarquias. E, ao exigir um 
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trabalhador jovem que não tenha trabalhado em outra instituição financeira previne-se conflitos e 

comparações entre processos de trabalho e também de controle organizacional.  

 

Uma vez que o poder disciplinar necessita de um campo construído por uma população homogênea para 

poder tecer suas malhas (Focault, 1977) verificamos que o processo de Educação Bradesco (aprender a 

lidar com problemas de adaptação externas) e o processo de seleção de pessoal (problemas de 

integração internas) são antecipadamente trabalhados para, a partir dessa homogeneização do 

trabalhador, iniciar-se o longo processo de construção do "Homem Bradesco". 

 

O processo de construção do "Homem Bradesco" se dá em todos os momentos do dia-a-dia de trabalho 

no conglomerado de empresas e a expressão dos valores encontra na Declaração de Princípios sua 

expressão maior.  

 

Concomitantemente os mitos vão sendo delineados pelo trabalhador e o rito Dia Nacional de Ação de 

Graças realiza a síntese do processo de ritos de integração: as festas organizacionais. 

 

Beyer e Harrison (1986) definiram os ritos de reprodução atividades de desenvolvimento organizacional 

(exemplo: treinamento on the job). “No Bradesco identificamos como rito de reprodução o processo de 

treinamento no qual a empresa enfoca o sistema de carreira fechada, no qual treinamento assume papel 

bastante relevante porque não apenas forma profissionais capazes para os seus cargos, como também 

forma profissionais submissos à ideologia da empresa por entendê-la como degrau para o ingresso e 

promoção. A promoção é meritocrática e busca mobilizar aspirações profundas do trabalhador ao lhe 

oferecer respostas às contradições que vivencia na sociedade e na organização uma vez que “...todo 

contínuo pode sonhar com a presidência desde que trabalhe com total dedicação e de acordo com o 

ideário organizacional”. Percebemos que o pressuposto básico da moral do trabalho de Amador Aguiar 

tem origem nos primórdios do espírito do capitalismo: “só o trabalho produz riquezas”. Esse ideário 

também pode ser "visto" através dos elementos tangíveis da cultura organizacional: "artefatos" 

(legendas) – uma frase freqüente encontrada em locais de destaque da Cidade de Deus, em Osasco, 

matriz do Bradesco : "O homem deve ter a paciência e a disciplina do burro de carga" 

 

O critério de promoção no Bradesco tem como base a "percepção da chefia" quanto ao "grau de 

conhecimento sobre a filosofia do banco"; estabelece-se assim alto grau de dependência superior / 

subordinado. Os aspectos negativos mais marcantes na cultura são: arbitrariedade, despotismo, 

insegurança, atitudes bajuladoras, submissas e delatoras  

 

Artefatos: identificados através da arquitetura: 

 

Analisando a arquitetura do Bradesco, podemos dizer que "foi o primeiro banco a eliminar paredes 

divisórias, colocando todos juntos trabalhando próximo ao cliente. O negócio do banco tem que ser às 

claras, diz nosso fundador." (Departamento de Organização e Métodos - Bradesco).  
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Sob o ponto de vista da arquitetura como mecanismo de controle e disciplina é possível afirmar que ela 

pode ser e é usada para verificar-se presenças e ausências (onde estão, o que estão fazendo, 

quantidade e qualidade do trabalho realizado) e principalmente possibilitar a comparação e adesão às 

normas e princípios da organização que traduz-se em última instância pelo cumprimento de longas 

jornadas de trabalho (pressuposto básico do Bradesco). 
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Exercícios 

1) A Cultura das Organizações é Administrável? 

2) Qual o nível de influência da gestão de recursos humanos no processo de mudança organizacional? 

3) Em que medida as propostas de novas políticas e práticas de gestão de recursos humanos são 

realmente absorvidas pela empresa? 

4) Por que, ao olhar para o fenômeno da cultura organizacional, é fundamental entender o fenômeno 

do poder dentro dela? Utilize a noção de contexto em sua linha de argumentação. 

 

 

 


