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O fim
de uma

PAIXÃO
Os profissionais do BankBoston sempre
amaram seu banco. Agora,tem que entrar
de cabeça,corpo e alma no projeto do Itaú
Por  José Eduardo Costa

D
esde o início de setembro, todas as 95
agências do BankBoston no Brasil ti-
veram a águia azul e verde de sua lo-
gomarca substituída pelo letreiro anil-

alaranjado do Itaú Personnalité. A operação mar-
cou o final da primeira fase da incorporação do
banco americano pelo brasileiro Itaú, Marcou tam-
bém o fim de um período de ansiedade, insegu-
rança e estresse dos 4 670 funcionários do Boston.
Nos quatro meses que antecederam a mudança fí-
sica das agências, cenas de lágrimas públicas fo-
ram registradas nos corredores, nas reuniões e nas
apresentações feitas para explicar a troca de do-
no. O sentimento ali pode ser resumido numa fra-
se: "É difícil ver a marca desaparecer. Dói saber
que não ficará nada do banco. Por outro lado, per-
manece a lembrança de um período profissional
muito bom. O físico e o visual vão embora, mas a
sensação de ter ajudado a construir isso aqui nin-
guém pode apagar", diz uma profissional de aten-
dimento a grandes empresas, com 21 anos de ca-
sa, que preferiu não ter o nome citado na repor-
tagem. Ela foi, digamos, incorporada pelo Itaú. O
seu depoimento dá uma boa medida da paixão
dos funcionários que trabalhavam ali.

O BankBoston sempre foi uma referência na
gestão de pessoas. Esteve em oito de dez edições
do Guia EXAME-VOCÊ S/A - As Melhores Em-

presas para Você Trabalhar, inclusive este ano,
quando 86% dos profissionais disseram estar for-
temente identificados com seus valores, sua es-
tratégia e seus produtos. Grande parte de seus
executivos foi formada na casa. No Itaú, é o opos-
to: 75% dos executivos de primeiro escalão, aque-
les que ficam logo abaixo do presidente, Rober-
to Setúbal, vieram de bancos incorporados pelo
Itaú. Outros fatores como as oportunidades de
desenvolvimento profissional (71,9% de
aprovação), motivação (78,3%) e o reconheci-
mento dos líderes (75,3%) fazem do Boston um
banco diferenciado aos olhos dos funcionários.

A TRANSIÇÃO
Do lado do Itaú, as coisas não estavam menos
agitadas. No começo, os executivos ficaram eu-
fóricos e inquietos. A compra do concorrente
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A ilustração feita
sobre a foto da
antiga agência do
BankBoston na
Avenida Paulista,
em São Paulo,
mostra a nova
cara do banco,
com o logo do
Itaú Personnalíte

foi comemorada como uma grande vitória, pois
o Boston sempre rivalizou com o Itaú Person-
nalité no mercado de clientes de alta renda. Em
seguida, porém, veio a ressaca. A grande duvi-
da era se a união das duas plataformas em uma
só não implicaria perda de poder para os exe-
cutivos do Itaú. Os demais funcionários temiam
pela redução nas oportunidades de crescimen-
to na carreira. Afinal, os profissionais do Bos-
ton são considerados top de linha no segmen-
to em que atuam. Além de tudo, era preciso acal-
mar os novos colegas.

Na manhã de 2 de maio, dia seguinte à assinatu-
ra do contrato de compra e venda, Roberto Setú-
bal e um grupo de seus executivos foi até o edifí-
cio do Boston. No encontro, do qual participaram
o presidente do Boston, Geraldo Carbone, e seu
comitê executivo, foi esclarecido que:

• A aquisição, visava à sinergia de custos, ou seja,
redução de gastos no processamento das operações.
• Todos os profissionais, em princípio, teriam
chance na nova estrutura.

A semana que se seguiu a esse encontro foi de
caos total no Boston. Os gestores queriam enten-
der a estrutura organizacional do Itaú e ver se
encontravam uma posição correspondente à sua
para salvar a própria pele. Além disso, queriam
saber sobre os cargos e os salários no Itaú, para
ver se a proposta era atraente. Havia ainda o as-
sédio dos demais concorrentes. Entre líderes e
subordinados, o banco perdeu cerca de 300 fun-
cionários em pouco mais de um mês. Carbone
então reuniu seus executivos e foi enérgico: "Pa-
rem de olhar o Itaú. O papel de vocês é desenhar
o modelo da nova empresa junto com o pessoal
do Itaú". E assim foi feito. Os encontros foram

setembro 2006 l www.vocesa.com.br 45



VOCÊ BEM INFORMADO |
< vagas para executivos < premiação l mudança i crise >

mediados pelos consultores da McKinsey, Car-
bone estava presente em todas as primeiras
reuniões. Quando havia algum desentendi-
mento, ele ligava para Roberto, presidente do
Itaú. Da mesma forma, quando ficava algum
mal-entendido que incomodava ao Itaú, era a
vez de Roberto chamar o presidente do Boston.

O INTANGÍVEL
O Boston era considerado um banco sofistica-
do, assim como seus clientes. O edifício sede,
localizado na região da Avenida Luís Carlos Ber-
rini, na zona sul da capital paulista, é um dos
mais modernos do país. Além disso, trabalhar
no Boston era, em certo aspecto, como morar
em uma cidadezinha do interior. As pessoas se
cumprimentavam pelo nome, todo mundo sem-
pre tinha tempo para trocar uma palavrinha e
a qualidade de vida era muito boa. E não é fa-
lácia: dois terços dos profissionais do Boston
afirmam que todos se dão bem uns com os ou-
tros, segundo o guia EXAME-VOCÊ S/A. Ou-
tro aspecto importante: nove em cada dez bos-
tonianos acreditam que a companhia se preo-
cupava genuinamente com a qualidade de vida
do seu pessoal. Dentro do banco havia acade-
mia, médico, nutricionista, ginástica, shyatsu.

Por outro lado, o Itaú mais se parece com uma
cidade grande. Seu centro empresarial, forma-
do por um conjunto de cinco prédios, está lo-
calizado no bairro do Jabaquara, zona sul de
São Paulo. Todo o seu entorno é asfalto e con-
creto. Ônibus, metro e ambulantes, O grupo
em si é um colosso. Emprega mais de 50 000
funcionários. Devido ao seu tamanho, as rela-
ções no ambiente de trabalho são mais impes-
soais e, de certa forma, exigem uma boa dose
de política. Também é conhecido como "um
banco de engenheiros" devido à predominân-
cia desses profissionais na cúpula. No começo
do ano que vem, as duas plataformas, BankBos-
ton e Itaú, se tornam a mesma coisa. Aí, tudo
estará sob a bandeira do Itaú. "Os funcionários
do BankBoston podem olhar para os do Itaú
BBA e do Personnalité e constatar que são ope-
rações que foram construídas a partir das pes-
soas", diz Antônio Matias, vice-presidente sênior
de desenvolvimento e marketing do Itaú. "E é
assim que pretendemos que seja essa nova em-
preitada", completa o executivo. 

Text Box
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