- Agência do itaú
na Avenida Paulista,
em São Paulo: o novo
controlador preservou
maioria dos funcionários
do BankBoston

inte e dois meses depois
é a velha incompatibilidade de cultude o Itaú ter comprado as
ras. Aliás, os dissidentes e a atual di95 agências do BankBos- retoria vivem uma guerra de reputaton, a instituição ainda vê
ção por causa disso. Quem saiu alaraltos executivos deixando seus qua- deia que a preocupação com funciodros. Marcelo Santos, ex-diretor de re- nários que fizeram a fama do Bankcursos humanos do Boston, que parti- Boston — a instituição esteve em oicipou do processo de integração, dei- to edições do Guia VOCÊ S/A-EXAME
xou o banco comandado por Roberto -As Melhores Empresas para Você Trabalhar (coordenado por você S/a e FIA)
Setúbal. Em novembro passado, ele
assumiu o mesmo posto no Banco — não está entre as principais caracteSafra, com sede em São Paulo. Para
rísticas do Itaú. Quem ficou ou já eslá também foram Mara Vieira, outra tava no Itaú se defende dizendo que
pessoas insatisfeitas sempre existem
ex-diretora de RH do Boston da área
de varejo (havia quatro para o mes- em processo de fusão, mas que neste
mo posto, cada um para uma divi- caso são minoria, já que o Itaú consão), e Marita Bernhoeft, que veio da
seguiu reter 88% do quadro de exediretoria da Universidade Corporati- cutivos do Boston (número forneva do Boston e foi superintendente de
cido pelo Itaú). "De 12 diretores que
educação corporativa do Itaú. Há cer- vieram do Boston, nove ainda estão
ca de seis meses, outro executivo im- aqui", diz Fernando Tadeu Perez, diretor executivo de RH do Itaú.
portante, José Carlos Giachini, velho
conhecido do mercado financeiro coNo geral, a rotatividade do Itaú, em
mo gerenciador de contas importan- comparação com a de grandes bantes, que havia assumido a carteira de
cos, está na média. Do início do ano
grandes empresas no Itaú BBA, tam- até meados de fevereiro, o Itaú, um
banco de 60000 pessoas, deu baixa
bém declinou do posto.
O problema de José Carlos Giachini em 150 funcionários. No período, o
Bradesco, seu principal concorcom o Itaú e de parte dos que saíram
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rente, com 83000 funcionários, desvinculou 203 profissionais, segundo
dados do Sindicato dos Bancários de
São Paulo, Osasco e Região. No mesmo período, o Santander homologou
160 demissões e o ABN Amro Real deu
conta da saída de 99 pessoas (entre
todas as homologações estão saídas
espontâneas e demissões).
No caso específico do Boston, um
acordo com o Sindicato dos Bancários,
na época da megafusão, em 2006, previu que funcionários do banco americano teriam estabilidade até 2007, o
que foi cumprido. Um diretor do Boston que saiu à época da operação reconhece a mudança. "O que ouço de
antigos colegas que permaneceram
no Itaú é que o banco está oferecendo alternativas internas de trabalho
e vem se mostrando mais generoso
com a equipe que era do Boston", diz
Alberto Cruz. O executivo é ex-diretor
comercial do BankBoston e saiu antes
da fusão. Hoje é responsável pela carteira de pessoa jurídica do Banco Fibra,
de São Paulo. "Ainda falta muito, mas
é preciso admitir que o processo de fusão com o BankBoston é bem mais razoável do que o ocorrido com o Banerj
e o Bemge, por exemplo", diz Luiz Cláudio Marcolino, presidente do sindicato.

NOVA IMAGEM
O que ainda atrapalha o Itaú na
tentativa de consolidar a imagem de
um bom local para se trabalhar é seu
histórico como comprador de outras
instituições. Nos anos 90, quando a
organização encheu o carrinho comprando os bancos estatais, a fama que
se espalhou foi de um grupo arrasaquarteirão. Pouco foi preservado depois das demissões em massa no Banerj, do Rio de Janeiro, no Bemge, de
Minas Gerais, no Banestado, do Paraná, e no BEG, de Goiás. Após a compra
do Boston, no entanto, a idéia era pegar mais leve com a gestão de pessoas.
Entre acusações de um lado e de ou-
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tro, o fato é que perder 12% do quadro
total de 4 500 funcionários do Boston
em dois anos, após processo de fusão,
não é tão assustador, segundo analistas do setor bancário e especialistas em fusão e aquisição.
A história esquenta quando envolve personagens do topo da organização. Por isso há tanto burburinho no
mercado. Mais ainda porque as últimas baixas se concentraram nos recursos humanos. Por trás da saída de
Marcelo Santos e duas de suas colegas
de área fica a avaliação de que perder
funcionários é uma situação delicada
quando pesa a qualidade das demissões, e não a quantidade de pessoas
abandonando o barco. O grupo dissidente, que tem dado entrevistas sem
se identificar, argumenta que, no número de três demissionários, entre os
12 executivos do alto escalão do Boston (divulgado oficialmente pelo Itaú),
não estão contabilizados profissionais
de destaque que nem sequer chegaram
a assumir seus cargos no comprador
por falta de espaço no organograma.

Assim como nas leis da física, no Itaú
nenhuma diretoria pôde ser ocupada
por dois executivos ao mesmo tempo.
Foi o caso de Eduardo Schultz, diretor
da área de crédito, que foi demitido
no último momento da fusão, ao ser
informado que não haveria vaga para ele na nova estrutura. E outras baixas, como a de João Sampaio, vice-presidente de pessoa física do BankBoston (e com ele, quase toda a sua equipe de colaboradores diretos); João Paulo Carneiro, vice-presidente de crédito, que saiu pouco antes do acordo ser
fechado; Pedro Melune, vice-presidente do banco, que também declinou do
cargo no período de negociação; Alex
Zornig, vice-presidente financeiro do
Boston, que foi para o Safra; Alfredo
Haidar e Matheus Oliveira, que deixaram o Itaú rumo ao Citi.
Quem tem razão aqui: os defensores da tese da quantidade de pessoas
retidas ou aqueles que alegam que o
problema está na qualidade das pessoas perdidas? Só o tempo dirá. No
momento, o Itaú não tem do que reclamar e os negócios passam longe da
discussão travada na área de recursos
humanos. No ano passado, a instituição teve o maior lucro liquido entre os
bancos que já divulgaram balanço no
país (8,5 bilhões de reais). Boa parte do
recorde se deve ao bom desempenho
da área de crédito no ano passado, tocada por um ex-executivo do Boston
que ficou no Itaú — como fez questão
de ressaltar em telefonema à redação
da você s/a a assessoria de comunicação do banco. Aliás, comunicação,
marketing e RH do Itaú estão empenhados em acabar com esse diz-queme-diz-que abrindo números e acesso
a funcionários da empresa para comprovar a tese de que a fuga de talentos
chegou ao fim. Nesse esforço, não há
dúvida de que a retenção virou prioridade no Itaú, Ponto para quem ficou
e deverá ter tratamento cada vez mais
especial de Roberto Setúbal e cia.
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