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Resumo:  

 
O objeto desse estudo foi identificar e analisar as práticas em Gestão de Pessoas, 
adotadas em um banco privado nacional, a fim de verificar a relação entre modernidade 
no plano teórico e o constructo modernidade rganizacional. Ao focalizar o impacto 
macroeconômico da globalização, levou-se em consideração a transição nos modelos de 
acumulação, relativos aos modos de regulação político e social. No Brasil, após um 
período de inflação crônica, de volatilidade das taxas de juros e deterioração da política 
econômica, foi implementado um programa de estabilização macroeconômico, mediante 
a privatização, a abertura do mercado e reformas no âmbito do Estado. Por meio de 
incentivos a fusões e aquisições, o setor bancário nacional expandiu seus lucros e 
desenvolveu normas racionais de desempenho, assim como promoveu a renovação 
tecnológica. A fim de analisar se ocorreu um processo de modernidade ou um modelo 
de modernização nas práticas de Gestão de Pessoas adotadas pela instituição focalizada, 
a perspectiva teórica apresenta abordagens filosóficas e sociológicas sobre esses temas. 
Como recurso metodológico, utilizou-se o índice “Grau de Modernidade 
Organizacional, proposto por Eboli (1996), tal como revalidado por Sant’Anna (2002), 
que enfatiza três variáveis relativas a esse estudo, e que se referem �modernidade em 
suas dimensões administrativas, culturais e políticas. O trabalho empírico foi realizado 
em um banco privado nacional, por abordagem quantitativa, utilizando-se de 
questionários que foram posteriormente submetidos à análise estatística utilizando-se 
testes não-paramétricos de Kruskal Wallis. A bordagem qualitativa se fez via 
interpretação de entrevistas semi-estruturadas. Como relação lógica entre a perspectiva 
teórica e a empírica e a fim de se distinguir modernidade de modernização considerou-
se o período de 1995 a 2008, quando se processaram as mudanças políticas e 
econômicas no Brasil. A análise dos dados obtidos a partir dos questionários confirma a 
hipótese sobre Modernidade Organizacional, relativa a Gestão de Pessoas na instituição 
pesquisada. 
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