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Mudou. Mas continua igual

MARCELO AGUIAR
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A primeira vista, dá para confundir
com a sala de controle de um sis-

tema de vigilância. Na ante-sala que dá
acesso ao salão em que trabalham os
principais diretores do Bradesco, ficam
sempre oito pessoas, 24 horas por dia,
e seis monitores permanentemente liga-
dos - inclusive nos fins de semana. Nas
telas, as telefonistas vêem em tempo real
o que acontece no salão da diretoria exe-
cutiva e nas salas de reuniões usadas pe-
los vice-presidentes e conselheiros, no 4º
andar do prédio-sede do banco, em
Osasco, município da Grande São Pau-
lo. Como no pan-óptico, o sistema de
prisão-modelo idealizado pelo filósofo
inglês Jeremy Bentham no século XVIII,
os diretores são vistos o tempo todo, mas
não podem ver quem os observa.

A diferença é que eles não estão pre-
sos. Ao contrário, são eles os homens

mais poderosos da empresa - e alguns
dos mais influentes do mercado finan-
ceiro do Brasil. Os monitores são a par-
te mais visível de como o Bradesco es-
tá fazendo a fusão entre seus valores
tradicionais e a modernidade. Obser-
vados pelos telões ou achados a qual-
quer momento em seus celulares pelas
telefonistas, os principais diretores do
banco trabalham em regime de dedi-
cação exclusiva - como se faz no Bra-
desco desde os tempos do fundador,
Amador Aguiar. A tecnologia entra no
esquema para tornar mais produtivo
e eficiente o tempo dedicado. O vice-
presidente da área de investimentos,
José Luiz Acar Pedro, diz que uma vez
recebeu uma ligação no celular quan-
do estava na China, representando o
banco. Lá eram 3 da manhã. Quem es-
tava na linha era um amigo que não ti-
nha a menor idéia de que ele estava do
outro lado do mundo. "As telefonistas

nunca dizem para o cliente 'o senhor
Acar não está'", afirma.

O sistema de disponibilidade perma-
nente dos executivos foi imaginado por
Aguiar. O banqueiro morreu em 1991,
mas ainda hoje suas idéias sobrevivem
na empresa. O Bradesco é um raro caso
de instituição que soube fortalecer sua
cultura: já está na terceira geração que
segue o mesmo rumo. Empresas que
conseguem fazer isso se tornam mais
perenes, menos sujeitas aos personalis-
mos de seus diretores.

No começo, Aguiar tinha uma úni-
ca mesa para a diretoria e fazia todos se
sentar a ela, trabalhando lado a lado.
Com o tempo, a quantidade de direto-
res cresceu e a tecnologia foi exigindo
mais espaço. O sucessor de Aguiar, Lá-
zaro Brandão, fez a idéia evoluir para
os tempos da comunicação instantânea.
Hoje estão todos em uma única sala,
sem baias. Se um precisa de uma reu-
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Equipes de oito telefonistas trabalham 24 horas por dia (à esq.) na
ante-sala da presidência do banco. Pelos monitores, elas sabem onde estão o tempo
todo o presidente do conselho, Lázaro Brandão, e o do banco, Márcio Cypriano (acima)

nião rápida com outro, é só se levan-
tar e sentar à mesa do colega.

O objetivo desse sistema é preservar a
agilidade. Muitas empresas que sofrem
de gigantismo perdem negócios por ex-
cesso de burocracia e lentidão na hora de
tomar decisões. No Bradesco, uma ins-
tituição imensa, de R$ 208 bilhões de ati-
vos, as pessoas que decidem estão ao al-
cance uma da outra. "Uma multinacio-
nal pediu uma vez uma fiança de valor
alto para comprar uma empresa. Nós nos
reunimos de imediato e aprovamos em
15 minutos", diz o atual presidente do
banco, Márcio Cypriano. "O vendedor
nos ligou em seguida e pediu outra fian-
ça, que garantisse que ele iria entregar
a empresa. E nós também demos", diz.

O caso do Bradesco lembra a história
de sucesso da maior empresa do mun-
do, a GE. No século XIX, seu líder Char-
les Coffin era um inovador. Foi o primei-
ro a dizer que o principal ativo de uma
empresa não é sua capacidade de fa-
zer produto algum, mas sim os talentos
de sua equipe. Foi ele também quem
criou o primeiro laboratório de pesquisa
e desenvolvimento e o primeiro a lançar
um fundo de pensão privado. Era dado
como certo que ele nunca teria um su-
cessor à altura. No entanto, a GE teve
depois um executivo como Jack Welch -
tido hoje como o melhor executivo do
século XX. Para Jim Collins, autor de
Feitas para Durar, um livro que anali-
sa perenidade de empresas, a explica-
ção para o surgimento de Welch é sim-
ples: ele é cria da GE, não seu criador.

O mesmo acontece no Bradesco. Car-

Amador Aguiar mandou gravar sobre
a entrada da sede a frase "Só o trabalho pode

produzir riqueza". O lema é seguido até hoje

reiras de uma vida inteira não são ra-
ridade no banco. Nos cargos de coman-
do, são quase a regra. Cypriano diz que
o banco adota o regime de carreira fe-
chada. Isso significa que a maioria es-
magadora dos postos é preenchida por
gente que veio do banco e domina a cul-
tura da empresa. Para Lázaro Brandão,
que permanece à frente do banco como
presidente do conselho, esse modelo tor-
na tudo mais fácil. "Dá unidade. Temos
menos polêmica e mais harmonia", diz.
Brandão entrou no banco em 1942,
quando ainda se chamava Casa Bancá-
ria Almeida e Cia., uma pequena ins-
tituição financeira de Marília, no inte-
rior de São Paulo. Chegou antes mesmo
de Amador Aguiar, que só comprou o
banco que viria a se transformar no Bra-
desco no ano seguinte.

Antigüidade não basta para impulsio-
nar a carreira de alguém que não se im-
ponha pela competência. Mas, entre
duas pessoas no mesmo nível, o que che-
gou há mais tempo merece um respeito
especial, como guardião da cultura da

casa. "Eu não entro no elevador antes
do Arnaldo Vieira (vice-presidente de
varejo)", diz Sérgio Socha, também vi-
ce-presidente. Socha tem quase 40 anos
de casa e ocupa o mesmo cargo de Viei-
ra. Mas o colega chegou antes. Vieira
começou como contínuo e nunca traba-
lhou em outra empresa.

Os executivos falam com orgulho dos
talentos crescidos lá dentro. O ex-minis-
tro e ex-presidente da Camargo Corrêa
Alcides Tápias é cria de lá. Fernão Bra-
cher e Antônio Beltran Martinez, funda-
dores do BBA, também. Roger Agnelli,
presidente da Vale do Rio Doce e ex-
vice do Bradesco, mandou uma diretora
fazer um estágio no banco para copiar o
sistema de gestão de sua antiga casa,
com uma única sala para a diretoria. Ao
receber o prêmio de homem do ano da
Câmara de Comércio Brasil-Estados Uni-
dos, em Nova York, ele disse que apren-
deu na casa o valor do trabalho.

De fato, na fachada do prédio-sede do
banco há uma frase gravada de Amador
Aguiar: " Só o trabalho pode produzir ri-
queza". É seguida como um manda-
mento. Lázaro Brandão, que poderia es-
tar aposentado, chega diariamente às 6
horas para trabalhar. Nenhum vice-pre-
sidente chega depois das 7 horas.

Na semana passada, o banco quebrou
pela primeira vez a regra de só ter di-
retores formados em casa. Contratou o
diretor-executivo Bernardo Parnes, ex-
Citibank, Merrill Lynch e J.Safra, para a
área de banco de investimentos. Segun-
do Cypriano, a tradição foi rompida pa-
ra queimar etapas de crescimento. Isso
em nome de outra tradição, cara ao fun-
dador Amador Aguiar: "O Bradesco tem
de ser líder em tudo". •
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