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Fabio Betioli Contel1
 
 

Cada formação socioespacial reage de maneira diferente aos fluxos externos que sobre ela 

incidem (SANTOS, 1977). A combinação nacional de sistemas de objetos e de sistemas de 

ações - que caracteriza cada formação - é que permite (ou não) que determinadas ondas de 

modernização se instalem no seu território. 

O presente texto tem como objetivo entender como este processo mais geral se deu para o 

contexto específico do que podemos chamar de circuitos financeiros do território brasileiro2. 

Dentro destes circuitos financeiros (que englobariam todos os sistemas de objetos e de 

ações ligados aos processos de intermediação financeira do território), pretende-se destacar 

a evolução recente de um subsistema particular, a saber, o dos bancos públicos estaduais. 

Principalmente em função das evidências teóricas encontradas, pretende-se argumentar 

que a evolução recente deste subsistema do espaço nacional privilegiou apenas parte de 

seus mecanismos de funcionamento: os chamados dados da macro-economia, em 

particular, a manutenção de baixas taxas de inflação no ambiente econômico. A privatização 

recente da grande maioria dos bancos públicos estaduais freou possibilidades de 

desenvolvimento, antes proporcionadas pela posse destes Bancos por cada estado da 

federação. Daí podermos falar, metaforicamente, numa luta do “chão contra o cifrão” 

(SANTOS, 1999) no processo atual de organização e uso do território brasileiro. 

Procuramos organizar da seguinte maneira o presente texto: 1) num primeiro momento, 

buscamos nos aproximar dos processos que deram origem aos bancos oficiais no território; 

2) posteriormente, identificamos parte das causas da interiorização e consolidação do 

sistema financeiro no território, antes do processo de privatização da parte estadual deste 

sistema; 3) depois, analisamos parte das causas e conseqüências para o território das 

privatizações destes fixos geográficos públicos. 

                                                 
1 Depto. de Geografia/FFLCH/USP. fbcontel@usp.br 
2 Aqui se utilizará a expressão circuitos financeiros quando desejarmos nos referir aos seguintes 
elementos do espaço geográfico: tanto os sistemas de objetos (agências, redes de comunicação e de 
transporte, caixas eletrônicos) quanto os sistemas de ações (funcionários e diretores dos bancos, 
operações financeiras, políticas de financiamento) que, indissociavelmente, respondem pela 
intermediação financeira em território brasileiro. Há um sentido distinto, portanto, para o conceito de 
“espaço financeiro”, trazido pelo livro de mesmo nome (L’Espace Financier) de Jean Labasse (1974). A 
idéia do estudo do espaço geográfico a partir de seus circuitos foi originalmente desenvolvida por 
Milton Santos em seu clássico “O Espaço Dividido” (1979). Atualmente, a geógrafa María Laura 
Silveira retoma esta teoria para uma análise contemporânea da metrópole paulista (SILVEIRA, 2004). 
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A Gênese do espaço financeiro no Brasil: extraversão e verticalidades no território 

A origem mais remota dos Bancos Oficiais no Brasil data ainda do período imperial de nossa 

história, no ano de 1808.3 O que importa destacar é que a estrutura inicial de nosso espaço 

financeiro podia ser caracterizada por um principal aspecto: sua topologia (ou distribuição 

geográfica). Esta topologia, em primeiro lugar dizia respeito a um sistema de objetos 

concentrado principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que nessa época já era o centro 

de gravidade da economia e da política do território brasileiro. No ano de 1888, em todo o 

território, havia 68 agências bancárias, sendo que o Rio de Janeiro concentrava 80% dos 

depósitos bancários, e detinha uma agência para cada 22.573 habitantes. Nas demais 

regiões do país, havia uma agência para cada 232.558 habitantes. 

Ainda com relação a sua topologia, os demais sistemas de intermediação financeira, 

espalhados pelo território, possuíam rara relação entre elas, conforme destaca Costa Neto: 

Em cada província, as caixas econômicas e os montes de socorro tinham o 

mesmo corpo operacional e diretivo, não havendo, entretanto, qualquer 

interligação administrativa ou de comando sobre as instituições instaladas nas 

diferentes províncias” (COSTA NETO, 2004:14). 

Este arranjo trazia outra conseqüência para o uso do território: podemos dizer que havia um 

baixo índice de “monetarização do espaço nacional”. Como não havia ainda a generalização 

do trabalho assalariado - e não havendo também circuitos econômicos dinâmicos 

pulverizados pelo território -, a circulação da moeda neste espaço era também restrita. 

Apenas em certas operações ligadas à comercialização de produtos agrícolas para 

exportação é que percebemos alguma presença de moeda em circulação. 

O maior desenvolvimento da intermediação bancária se daria nas primeiras décadas do 

século XX, momento em que a difusão da cultura cafeeira, o assalariamento de parte da 

mão-de-obra agrícola e urbana aumentará a necessidade da utilização do meio monetário 

como forma de circulação de capitais. Esta monetarização do espaço, somada ao sucesso 

econômico da cafeicultura exportadora é que vai dar impulso à intermediação bancária no 

país como um todo, e no Estado de São Paulo em particular. 

Data desta época, portanto, uma série de políticas públicas para incentivar o processo de 

intermediação financeira no país, principalmente aquelas relativas ao financiamento da 

                                                 
3 Neste ano, D. João VI baixa um “Ato Real” fundando a primeira instituição financeira do território: o 
Banco do Brasil. Depois de sua liquidação no ano de 1829, ressurge o Banco do Brasil no ano de 
1853, fruto de sua fusão com o Banco Comercial do Rio de Janeiro (de propriedade do Barão de 
Mauá). Também data deste período a criação da Caixa Econômica e do Monte de Socorro do Rio de 
Janeiro (COSTA NETO, 2004:13). 
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produção agrícola. Assim como bancos públicos são criados, aumenta o interesse do capital 

estrangeiro pela atividade bancária no país. Segundo um especialista no assunto, 

“o Estado brasileiro apresentou-se desde cedo para promover, por meio de 

estímulos e concessão de privilégios, o desenvolvimento do crédito hipotecário e 

agrícola bancário, procurando com isso promover o maior desenvolvimento da 

então principal atividade econômica do país”(COSTA NETO, 2004:28). 

Em 1910, são cerca de 10 instituições estrangeiras que estão instaladas no país, em função 

de dois principais conteúdos do território à época: os lucrativos circuitos do café e as 

necessidades bancárias das populações imigrantes recém-instaladas em território 

brasileiro.4

É importante destacar, portanto, que a gênese dos circuitos financeiros brasileiros trazem 

também pouca relação orgânica com o território, já que seus sistemas de ações estão 

eminentemente voltados para as relações externas do espaço nacional. Parecem se 

aproximar, portanto, muito mais da consecução de verticalidades no território; isto é, os 

sistemas de ações ligados à intermediação financeira trabalhavam pouco, naquele período, 

para a manutenção e o desenvolvimento de atividades intravertidas, duradouras, ligadas à 

evolução do território como um todo. 

Duas questões operacionais da atividade financeira à época parecem autorizar-nos a falar 

na consecução de verticalidades no território à época: 

- os prazos das transações financeiras – principalmente os empréstimos – eram 

curtos; significa dizer que as finanças não eram utilizadas como instrumentos de 

geração de infraestruturas para o desenvolvimento global do país, já que 

investimentos em sistemas de engenharia requerem prazos muito longos de 

maturação, como indica a bibliografia sobre o assunto (HILFERDING, 1907; 

RANGEL, 1981); 

- a atuação (principalmente dos bancos estrangeiros) era voltada para operações 

cambiais e comerciais de curto prazo, atendendo principalmente as necessidades 

das empresas estrangeiras exportadoras, aqui instaladas. 

Além de podermos considerar os circuitos financeiros do época como produtores de 

verticalidades, portanto, outra constatação ainda pode ser inferida em função de nossa 

                                                 
4 Segundo Costa Neto, havia uma grande proporção dos depósitos realizados nos bancos estrangeiros 
no início da República, em função de dois principais fatores: “devido à grande comunidade de 
imigrantes no Brasil e à participação crescente de brasileiros no comércio exterior”; some-se isso ao 
fato de que “muitos brasileiros, provavelmente, também confiavam mais nos bancos estrangeiros, por 
sua reputação bem firmada e grandes reservas no exterior, do que nos bancos nacionais, menores e 
geralmente mais novos”(COSTA NETO, 2004:30). 
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leitura do funcionamento do território neste período: o sistema de ações e de objetos da 

intermediação financeira era (e é), em grande parte, um reflexo dos circuitos geográficos e 

das vicissitudes regionais de cada porção do território. Já que o espaço brasileiro, em 

função de sua estrutura material e organizacional, era eminentemente extravertido, também 

seus circuitos financeiros o eram. 

A partir da 1a. guerra mundial (1914/18), e talvez principalmente a partir da década de 1930, 

esta estrutura territorial sofrerá importantes alterações. De maneira resumida, podemos 

dizer que o processo de industrialização do país altera a quantidade e a qualidade dos 

sistemas de objetos e de ações instalados no território. Esta nova realidade geográfica vai 

requerer, destarte, também um sistema financeiro mais robusto, menos extravertido, e com 

maiores relações orgânicas com o espaço do qual é parte constitutiva. 

É neste período que surgem os primeiros bancos públicos estaduais, inclusive o Banco de 

Crédito Hipotecário e Agrícola do Estado de São Paulo (BCHASP), em 1909, que passaria a 

se chamar Banespa no ano de 1926. Passemos então à uma maior aproximação do 

funcionamento dos circuitos financeiros neste período. 

A Interiorização do desenvolvimento e o surgimento dos bancos públicos estaduais 

Conforme relatado por Celso Furtado, em seu importante Formação Econômica do Brasil 

(1957), nas primeiras décadas do século XX vêm a ser alterados os circuitos econômicos do 

território. Principalmente em função da acumulação capitalista permitida pelos circuitos 

espaciais do café, o centro de gravidade econômica do país passar a girar em torno da 

cidade de São Paulo e de sua hinterlândia. É neste contexto que surge o Banco do Estado 

de São Paulo, além de uma série de outros bancos oficiais estaduais. 

No caso específico do Banespa, é preciso lembrar em um primeiro momento que ele se 

constitui a partir do avanço da cultura do café, e das necessidades de intermediação que 

este avanço requis. Data do ano de 1904 a aprovação de uma Lei Estadual (no. 923), “que 

autorizou o governo do estado a garantir juros-ouro anuais de 6% ao capital de até dois 

milhões de esterlinos, durante o prazo de vinte anos, a um banco que se fundasse na 

capital, para atuar sobre o crédito agrícola em seu território”(COSTA NETO, 2004:31). 

Apesar de não surtir efeito direto sobre os possíveis investidores (principalmente 

internacionais) para fundarem uma instituição de intermediação financeira no território, ao 

passar dos anos (e com as melhores garantias dadas pelos governos estaduais para a 

garantia de juros) vários grupos econômicos passam a criar bancos no País. 

Entre os anos de 1909 e 1911, duas firmas francesas fundam, respectivamente nos Estados 

de São Paulo, do Espírito Santo e de Minas Gerais, o Banco de Crédito Hipotecário e 
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Agrícola do Estado de São Paulo (BCHASP), o Banco Hipotecário e Agrícola do Espírito 

Santo e o Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais (COSTA NETO, 2004:32). 

Importa destacar que, além de poderem ser consideradas como um reflexo das novas 

necessidades do território (a expansão da lavoura cafeeira e de suas vicissitudes), elas 

acabam também por suprir a função de financiamento de novos sistemas técnicos do 

território, ligados aos serviços públicos urbanos cada vez mais necessários nas cidades 

mais dinâmicas do território. Sistemas de engenharia como o da iluminação (pública e 

doméstica), do abastecimento de água e esgoto, transportes urbanos (bondes elétricos), 

telefonia, etc, passam a ser também atividades alvo da ação destes novos elementos do 

espaço geográfico em instalação (os bancos de caráter estadual/regional) (ver SAES, 1986). 

Em função de uma série de inconsistências em suas operações5, não tardou para que todas 

estas instituições que nasceram privadas viessem a ser estatizadas: em 1919, foram 

adquiridos por seus respectivos tesouros estaduais tanto o Credireal (Minas Gerais) quanto 

o Banco Hipotecário Agrícola do Espírito Santo; o BCHASP, por seu turno, passa ao 

controle do Estado de São Paulo no ano de 1926. A partir daí, seu nome passa a ser 

Banespa (Banco do Estado de São Paulo). 

Além de novos aportes de capitais dados pelo governo do Estado para o Banco, alargaram-

se também suas funções na intermediação financeira na região: além dos empréstimos 

hipotecários (rurais e urbanos), penhores agrícolas – funções tradicionalmente cumpridas 

pelo Banco até então -, o Banespa passa também a desenvolver operações ligadas a 

depósitos, descontos, redescontos, câmbios, complexificando seu sistema de ações, e, 

consequentemente, sua influência na organização da região produtiva paulista. 

Segundo a visão de um especialista no assunto, 

“os primeiros bancos estaduais e o Banco do Brasil sugiram como conseqüência 

da frustração de iniciativas que, por intermédio de instituições privadas 

incentivadas pelos governos, procuravam, respectivamente, estabelecer o 

crédito especializado em financiamentos hipotecários e agrícolas, e aperfeiçoar a 

circulação monetária e de crédito em geral” (COSTA NETO, 2004:39). 

Mas não só em função dos problemas cambiais e monetários é que os bancos estrangeiros 

são estatizados nesta época. Inicia-se ali um entendimento de que os bancos estrangeiros 

acabavam por atuar como elementos de restrição ao desenvolvimento do país. Este 

entendimento se deu em função dos próprios sistemas de ações e de objetos com os quais 

                                                 
5 As dificuldades tinham origem principalmente nas “idas e vindas” da exportação do café, que 
afetavam negativamente a balança de pagamentos do país, o câmbio, e, consequentemente, os 
haveres monetários das instituições financeiras (COSTA NETO, 2004:34/35) 
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os bancos estrangeiros estavam ligados: a) estes bancos facilitavam os fluxos de 

importação de produtos de todos os gêneros; b) repatriavam também a maior parte de seus 

lucros para seus territórios-sede; c) serviam como agentes de envio dos recursos de 

população migrante aqui instalada, em direção aos seus territórios de origem. Por estes 

motivos, acreditava-se que os Bancos estrangeiros atuavam de maneira negativa nos 

circuitos econômicos do território. De maneira resumida, podemos dizer que se acreditava 

que este sistema de ações era “atividade indutora de déficits na balança de pagamentos” do 

país (COSTA NETO, 2004:7).6

Vale lembrar, ainda em relação ao à interiorização dos circuitos financeiros nacionais que, a 

partir de 1916, uma série de novas agências bancárias do Banco do Brasil são construídas; 

às agências já existentes em Manaus, Belém, Santos, Campos (RJ), Salvador, Fortaleza, 

Curitiba, Porto Alegre e Paraíba, são acrescentadas as seguintes: Corumbá, Maceió, 

Aracaju, Três Corações, Uberaba, São Paulo, Florianópolis, Natal, Ilhéus, Vitória, São Luiz 

do Maranhão, Parnaíba, Juiz de Fora, Cataguazes, Santa Luzia de Carangola, Ponta 

Grossa, Barretos, Ribeirão Preto, Varginha, Pelotas, Belo Horizonte, Jaú, Rio Grande, Bagé, 

Joinville e Livramento (COSTA NETO, 2004:44).7

Ainda para este autor, 

“em termos geopolíticos, ao final de 1926, dois estados da Federação 

controlavam instituições financeiras, número que aumentou para oito ao final de 

1939, onze ao final de 1955, 22 ao final de 1964 e 26 ao final de 1992” (COSTA 

NETO, 2004:51) 

Podemos resumir esta evolução da criação de Bancos Estaduais no território brasileiro a 

partir do seguinte quadro: 

BRASIL: QUADRO CRONOLÓGICO DA CRIAÇÃO DOS BANCOS ESTADUAIS 

ANO DA 
CRIAÇÃO 

INSTITUIÇÃO/ÚLTIMA DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO 
DA 

INSTITUIÇÃO 
ORIGINÁRIA 

INSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA 

Bco. de Crédito Real de Minas Gerais 
(CREDIREAL) 

1889 Banco de Crédito Real de Minas 
Gerais 

1919 

Bco. do Espírito Santo 1911 Banco Hipotecário e Agrícola do 
Estado de São Paulo 

1926 Bco. do Estado de São Paulo 1909 Banco de Crédito Hipotecário e 

                                                 
6 Lembra-nos ainda Costa Neto que, “acompanhados pelo adensamento das relações comerciais 
internas, decorrente do crescimento e da diversificação das atividades produtivas e da 
industrialização, as inovações regulamentares e institucionais na organização bancária nacional 
serviram de elemento de apoio à expansão dos bancos nacionais, (...) mais ligados à assistência 
financeira às transações internas, ainda no início da década de 20 tinham uma posição inferior aos 
bancos estrangeiros em diversos segmentos de atividade” (COSTA NETO, 2004:48). 
7 De um total de 37 agências existentes em 1919, em 1923 já estavam em operação 70 agências do 
BB em todo o território nacional. 
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Agrícola do Est. de São Paulo 
Bco. do Rio Grande do Sul (BANRISUL)   1928 
Bco. do Estado do Paraná (BANESTADO)   

1930 Bco. do Estado da Paraíba (PARAIBAN)   
1934 Bco. Mineiro do Café (BEMGE)   
1936 Bco. do Rio Grande do Norte (BANDERN) 1906 Banco do Natal 
1937 Bco. de Crédito Rural e Agrícola do 

Espírito Santo (BANESTES) 
1935 Instituto de Crédito Agrícola do 

Espírito Santo 
1939 Bco. do Estado do Maranhão (BEM)   
1944 Bco. Hipotecário e Agrícola de Minas 

Gerais (BEMGE) 
1911 Bco. Hipotecário e Agrícola de 

Minas Gerais 
1945 Bco. da Prefeitura do Distrito Federal    
1950 Bco. de Crédito do Estado do Rio 

(BANERJ) 
  

1955 Bco. do Estado de Goiás (BEG)   
Bco. do Estado do Amazonas (BEA)   1958 
Bco. Comercial e Agrícola do Piauí   

1960 Bco. de Fomento do Estado da Bahia 
(BANEB) 

  

1961 Bco. do Estado do Pará (BANPARÁ)   
Bco. de Desenvolvimento do Estado de 
Santa Catarina (BESC) 

  1962 

Bco. de Desenvolvimento do Estado de 
Pernambuco 

1939 Caixa de Crédito Mobiliário 

1963 Bco. da Produção do Estado de Alagoas 
(PRODUBAN) 

  

 Bco. de Fomento Econômico do Estado de 
Sergipe (BANESE) 

  

 Bco. do Estado de Mato Grosso (BEMAT)   
1964 Bco. do Estado do Ceará (BEC)   

 Bco. da Produção e Fomento do Estado 
do Acre (BANACRE) 

  

1966 Bco. Regional de Brasília (BRB)   
1983 Bco. do Estado de Rondônia (BERON)   
1990 Bco. do Estado de Roraima 

(BANRORAIMA) 
  

1992 Bco. do Estado do Amapá (BANAP)   
Fonte: COSTA NETO, Yttrio. Bancos Oficiais no Brasil. 2004. 

Estes são, portanto, os principais fatores relacionados ao surgimento destes importantes 

elementos do espaço geográfico, que são os bancos públicos estaduais. Para entendermos 

melhor a ruptura desta forma de organização e uso do espaço (que se consolidará com o 

processo de privatização destes bancos), podemos passar agora à apresentação da 

evolução mais recente destes sistemas de ações e de objetos financeiros. 

A partir da análise da atuação dos bancos públicos estaduais, será possível melhor 

compreender porque podemos falar na luta do “chão contra o cifrão”(SANTOS, 1999), na 

organização mais recente do território brasileiro. 

Aspectos da atuação no período anterior à privatização dos Bancos Públicos 
Estaduais 

A leitura do doutoramento de Fernando Nogueira da Costa (1988) é que nos permitiu 

formular a hipótese de que até o período pré-privatização o Banespa possuía uma relação 
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muito mais orgânica com o território; era, portanto, um produtor de horizontalidades nesta 

região do país. Este economista nos mostra que, até meados dos anos 1980 (tempo coberto 

pela sua pesquisa), o Banco do Estado de São Paulo (BANESPA) promove uma série de 

políticas financeiras que nos permitem identificar este sistema de ações como um produtor 

de horizontalidades. Ao menos 4 principais argumentos corroboram esta hipótese: 

Em primeiro lugar, podemos lembrar que o Banespa teve um papel pioneiro na expansão da 

cobertura territorial dos bancos no Estado. São vários os exemplos (principalmente na 

primeira metade do século XX) de cidades cuja densidade econômica não justificava a 

abertura de agências bancárias. Obedecendo às vicissitudes do Estado (e não do mercado, 

portanto), o Banespa estende sua rede de agências, que por sua vez aumentam as 

possibilidades de acumulação local/regional de capitais. Serve, portanto, como um elemento 

do território que diversifica a divisão do trabalho no estado, e auxilia a expansão do meio 

técnico-científico em direção ao interior do território. Há uma capilarização da atuação do 

Banespa (através da difusão espacial de sua rede de agências), que será fundamental para 

o entendimento deste sistema de ações como um produtor de horizontalidades no território. 

Uma segunda consideração diz respeito ao sentido do sistema de ações do Banespa. Em 

todo o período de seu funcionamento como instituição estatal, o Banespa pareceu imprimir 

em território paulista um sentido descentralizador de suas finanças; é também Fernando 

Costa (1988) que nos lembra que “a relação empréstimo/depósito era extraordinariamente 

benéfica ao interior”, em função deste sentido descentralizador. No ano de 1964, por 

exemplo, apesar da maioria dos recursos do Banespa serem provenientes de suas agências 

na capital, apenas 30% das aplicações do Banco eram feitas nesta porção do território 

paulista; cerca de 55% das aplicações eram realizadas no interior do Estado, cabendo os 

outros 15% para a aplicação em outros estados da federação (COSTA, 1988:305). Daí 

podermos falar nas agências do Banespa como “irrigadoras” de recursos no território 

paulista (assim como hoje parecem mais “drenadoras” de recursos). 8

Uma terceira ordem de considerações permite-nos argumentar ainda que, já em meados da 

década de 1970 (assim como nos anos 1980), outro sentido do sistema de ações do Banco 

parece nos autorizar a credenciá-lo como um produtor de horizontalidades em território 

paulista: o Banespa passa a financiar a construção de uma série de sistemas de engenharia 

que contribuíram à produção de “solidariedades orgânicas” na região. Empréstimos vultosos 

a autarquias como CESP, DERSA, FEPASA, VASP e METRÔ no ano de 1979, parecem ser 

                                                 
8 Jean Labasse nos lembra que, no geral, “as redes bancárias trabalham para o proveito das 
metrópoles”, e que portanto, possuem uma “função centralizadora” (LABASSE, 1974:10). Ao que nos 
parece, porém, o Banespa - até o período anterior à sua privatização - trabalhou no sentido contrário 
a este, num sentido “descentralizador”. A idéia de “irrigação” e “drenagem” de recursos por parte das 
agências bancárias tem sua origem no clássico Les Capitaux et la Région, também de Jean Labasse 
(Paris, 1955). 
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evidências desta produção de horizontalidades. Os “efeitos em cadeia” (HIRSCHMAN, 

1961) que estes novos sistemas de objetos proporcionaram no interior (e na capital) do 

Estado parecem ser bastante representativos desta consecução de circuitos políticos e 

econômicos menos extravertidos, mais concatenados com a reprodução social (DOWBOR, 

1996) da vida regional. Mas não só no financiamento de grandes obras de capital social 

público podemos analisar o Banespa como um produtor de horizontalidades. Também sua 

ação como financiador de pequenas e médias empresas - a partir de 1992, em convênio 

com o BNDES (COSTA, 1988) - parece constituir evidência empírica relevante para 

esclarecer nosso argumento. 

Ainda que se questione o uso político-partidário dos bancos estaduais pelos sucessivos 

governos eleitos a cada novo pleito eleitoral (SOLA, 1995; LEITE, 2000), a ação dos Bancos 

estaduais (e a do Banespa em particular) parecia muito mais concatenada às necessidades 

de um desenvolvimento endógeno, capilarizado, de cada ente da federação ao qual 

estavam ligados. 

A privatização como ruptura de uma forma de uso do território: possíveis caminhos 
de análise 

É a geógrafa María Laura Silveira que nos alerta para as mudanças de conteúdo do território 

que o processo de privatização traz: 

“Quando o poder público alimenta ou legitima a velocidade das grandes 

empresas como o ritmo necessário da transformação da base material, do 

arcabouço normativo a da política da nação, ele está “inventando” a viabilidade 

do território para os agentes hegemônicos. Mudanças aceleradas da legislação 

para concretar privatizações que vão submeter os pedaços do território nacional 

a um verdadeiro leilão, um novo regime trabalhista, o abandono da pesquisa 

científica pública, a imposição mundial de uma taxa de juros ou de um índice de 

inflação são formas de estabelecer condições de competitividade para alguns 

agentes pioneiros”(SILVEIRA, 2002a:46). 

Assim, podemos considerar o processo de privatização dos fixos públicos como uma 

mudança importante no uso do território brasileiro, e que inaugura, portanto, um novo 

período de funcionamento deste território.9 As leituras realizadas até o momento nos 

                                                 
9 Outro entendimento do fenômeno recente das privatizações é dado por Yttrio Costa Neto (2004); são 
duas principais “vertentes” para o entendimento das privatizações em relação ao sistema financeiro: a 
“desenvolvimentista” e a “clássica”. A primeira “identifica o papel desempenhado por essas 
instituições no financiamento dos projetos e programas implementados pelos diversos planos de 
desenvolvimento econômico e na indução do crescimento acelerado das décadas de 50, 60, 70 e até o 
início da década de 80, como referência de seus argumentos, em geral, discordantes de qualquer 
iniciativa de desestatização das agências financeiras governamentais”(COSTA NETO, 2004:7). Já  a 
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permitiram chegar a algumas sínteses provisórias, que vão servir de base para o 

entendimento pormenorizado da questão da privatização dos bancos públicos estaduais. 

Para balizarmos melhor nosso argumento, podemos estabelecer uma pequena digressão 

acerca do processo de reorganização do sistema financeiro, com origem externa ao território 

nacional. 

Parece ter havido uma mudança no que o geógrafo Olivier Dollfus chamou de espaço 

financeiro mundial (DOLLFUS, 1993). Na década de 1990 ocorrera um forte movimento de 

rearranjo do centro do sistema capitalista mundial; duas características desse movimento 

relacionam-se fortemente com a privatização dos bancos estaduais nacionais: 

a) o fortalecimento da ideologia da privatização - Com “epicentro” na Inglaterra dos anos 

1980, esta ideologia altera com força os sistemas de ações públicos no centro do 

sistema capitalista assim como nos demais países da periferia (ANDERSON, 1991); 

b) o processo de reorganização do capital financeiro europeu que, com a constituição da 

União Européia, empurrou as instituições financeiras a um processo de fusões e 

aquisições sem precedentes na história econômica do continente; um dos resultados 

desta reorganização fora a compra por parte do Banco Santander (Espanha) de uma 

série de Bancos na América Latina, do México ao Chile, passando pelo Banespa, no 

Brasil (CALDERÓN e CASILDA, 2000). Podemos falar, destarte, num “alargamento dos 

contextos” (SANTOS, 1996:202/203) relativo ao funcionamento das finanças territoriais 

nacionais.10 

                                                                                                                                                         
“vertente clássica”, “enxerga os vazamentos impingidos à política monetária  pelas recorrentes 
deficiências de liquidez por que passaram os bancos oficiais, na utilização dessas instituições com 
instrumento de acomodação de pressões e desequilíbrios fiscais experimentados pelos governos 
controladores e entidades vinculadas e na falta de transparência quanto ao custo fiscal de programas 
geridos e à destinação de recursos orçamentários para a cobertura de déficits dessas instituições 
elementos responsáveis por parcela importante do descontrole monetário e fiscal do país desde a 
eclosão da crise do endividamento externo, no início dos anos 80” (COSTA NETO, 2004:7). Segundo a 
vertente clássica, portanto, a manutenção de sistemas de intermediação financeira por parte do 
Estado traz efeitos perversos para o crescimento da economia do país, além de gerar uma 
“instabilidade monetária”, também indesejável, para o ambiente econômico do país. 
10 Com relação ao processo de difusão espacial dos bancos europeus, Claudio Gradilone (em 
reportagem na Revista Exame), nos mostra que “a estratégia dos espanhóis para conquistar o 
mercado latino-americano é trabalhar com várias marcas numa região bem delimitada. Na América do 
Sul, o Santander decidiu atuar numa faixa que começa em Santiago, no Chile, passa pela região de 
Mendoza e Buenos Aires, na Argentina, cobre o Uruguai e sobe pelo Brasil até o norte de Minas 
Gerais”(MELHOR QUE A ENCOMENDA, 2001).A coincidência entre as áreas de maior densidade técnica 
e financeira dessas porções dos territórios de Chile, Argentina, Uruguai e Brasil parece ser bastante 
indicativo do papel ativo do espaço geográfico na instalação de novos vetores, isto é, da força de 
atração que esta parte do continente exerce nos vetores dos investimentos globais. Também a 
declaração do então presidente do banco, nessa mesma reportagem, revela este papel ativo: 
“queremos nos concentrar onde está o dinheiro” (MELHOR QUE A ENCOMENDA, 2001). 
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Em território brasileiro, a incorporação desta ideologia resultou numa reorganização dos 

fixos geográficos públicos (as estatais e suas infraestruturas), principalmente em função da 

venda destes fixos a empresas privadas (nacionais ou não). 

Como nos mostra Cleofas Salviano Jr., das 64 instituições financeiras estaduais existentes 

em 1996, 41 foram extintas, privatizadas ou transformadas em agências de 

fomento”(2004:125). A ação do Governo Federal se deu principalmente através do chamado 

PROES, Programa de Incentivo a Redução do Setor Público Estadual na Atividade 

Bancária. O quadro abaixo traz esta mudança recente do sistema bancário brasileiro, 

concedendo-nos uma imagem fidedigna das repercussões da onda de 

privatizações/transformações dos bancos estaduais (situação ao final de 2002) 11: 

BRASIL: SITUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ESTADUAIS (PROES - 2002) 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ESTADUAIS 
TRANSFORMADAS, EXTINTAS OU 

PRIVATIZADAS DESDE 1996 

INSITUIÇÕES FINANCEIRAS ESTADUAIS 
REMANESCENTES E A CRIAR 

Banacre Agência de Fomento do AP 
Banap Agência de Fomento do AM 
Bandern Agência de Fomento do PR 
Banroraima Agência de Fomento do RO 
Bemat Agência de Fomento do RR 
Beron Agência de Fomento do RN 
Rondonpoup Badesc – Ag Catarin. de 

Fomento 
Caixego Caixa Estadual (RS) 
Minascaixa Desembahia 
Produban 
Badesc 
Bandes 
BDGoias 

EXTINTAS/ 
EM 
LIQUIDAÇÃO 

Desembanco 

AGÊNCIAS DE 
FOMENTO 
CRIADAS 

Goiás Fomento 

Bandepe Agência de Fomento do AC 
Bandepe DTVM Agência de Fomento do AL 
Baneb Agência de Fomento do MG 
Baneb financeira Agência de Fomento do MT 
Baneb Crédito Imobiliario Agência de Fomento do PE 
Baneb CCVM 
Dibahia Baneb DTVM 
Baneb Leasing 
Banerj 
Banestado 
Banestado Leasing 
Banestado CVM 
Banco del Paraná 
Bemge 
Bemge DTVM 

PRIVATIZADAS 
PELOS 
ESTADOS 

EFI Bemge 

AGÊNCIAS DE 
FOMENTO A 
CRIAR 

Agência de Fomento do PI 

                                                 
11 Todo os Bancos Públicos estaduais, portanto, foram alvo do PROES. Eram 5 os “destinos” principais 
destas instituições após o Programa: 1) a extinção da instituição; 2) sua privatização (pelos próprios 
Estados da federação); 3) a federalização (para posterior privatização, pelo Governo federal); 4) a 
transformação da instituição em agência de fomento; ou 5) a instituição era saneada, voltando a 
operar normalmente. Ver também Cristina Leite (2000). 
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Credireal 
Credireal CCVM 
Credireal Leasing 

 

Paraiban 

  

Banespa Banese 
Banque Banespa Internartion. Banestes 
Banescor Banestes Crédito Imobiliário 
Banesleasing Banestes Financeira 
BEA Banestes DTVM 
BEG Banpará 

Banrisul 
Banrisul Arrend. Mercantil 
Banrisul CCVM 
Nossa Caixa 
BDMG 
BEC 
BEC DTVM 
BEM 
BEM DTVM 
BEP 
BESC 
Bescval 
Bescredi 
Bescri 

INSTITUIÇÕES 
SANEADAS 

Bescleasing 
Bandes (ES) 
BRB (DF) 
BRB DTVM 
BRB financeira 

PRIVATIZADAS 
PELA UNIÃO 

BEG DTVM 

NÃO 
INCLUÍDAS 
NO PROES 

 
Fonte: SALVIANO JR. (2004) 

Vale destacar que, no caso do Banespa (a maior instituição financeira sob controle dos 

Estados), a privatização fora conduzida pela própria União, ao contrário do que ocorrera 

com os demais bancos estaduais. Um dos principais argumentos da União, para a condução 

de perto desta despatrimonialização, foi o processo de endividamento do Banco12. Segundo 

a análise de economistas ligados diretamente à privatização do Banespa, o uso eleitoral dos 

Bancos estaduais por parte dos governadores dos estados da federação é que levou ao 

descontrole deste endividamento, e, consequentemente, à “necessidade” de sua 

privatização (WERLANG e FRAGA, 1995; FRANCO, 1999). 

O que importa destacar é que o endividamento do estado de São Paulo levou à uma 

fragilização dos poderes públicos estaduais frente ao poder discricionário da União. Para um 

importante estudioso do assunto, 

“a dependência em relação à liberação de recursos federais levou os 

governadores a perderem autonomia política e poder de decisão sobre parcela 

excessiva dos gastos públicos. Eles foram submetidos a toda sorte de pressões 

e chantagens políticas em troca da aprovação de novas operações, 
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consolidando as regras do toma-lá-dá-cá, típico das relações 

intergovernamentais que têm marcado o federalismo brasileiro”(LOPREATO, 

2002:156). 

Gestava-se, portanto, um nova dinâmica do pacto territorial de poder, e na base desta 

dinâmica parecia estar a privatização do Banespa (e de praticamente todos os demais 

bancos estaduais). A fragilização das contas públicas das escalas intermediárias da nação 

levou também a uma fragilização de suas posições de força, isto é, da possibilidade de 

decisão autônoma de como agir acerca do futuro das instituições sob seu controle. 

A partir dos ajustes empreendidos em meados da década de 1990, em que passaram a ser 

renegociadas as dívidas dos estados com a União, uma nova dinâmica, portanto, é 

instalada. O resultado foi, em grande parte, o da chamada “reforma patrimonial” das escalas 

intermediárias da federação, com conseqüências para a transformação do Estado brasileiro 

como um todo. De maneira sucinta, podemos dizer que: 

“O governo usou o programa de renegociação da dívida com o objetivo de 

estender a visão dominante no centro do poder ao plano estadual. A vinculação 

entre o ajuste fiscal e reforma patrimonial abriu caminho à transformação do 

papel do Estado. Os mentores oficiais partiram da premissa de que o equilíbrio 

fiscal de longo prazo não seria viável enquanto os Estados detivessem o controle 

de empresas e agentes financeiros. Nesse sentido, a reestruturação do setor 

público estadual passou a ser definida como condição de sustentabilidade das 

metas fiscais, dado que retiraria dos governadores o domínio de espaços de 

circulação financeira e de gestão de gastos. Os acordos de renegociação 

cumpriram, então, a dupla tarefa de ser instrumento da estratégia liberal e de 

eliminar focos de expansão fiscal e de descontrole das contas públicas, criando 

condições ao governo federal de ditar as regras do ajustamento. Os 

governadores com visão semelhante valeram-se da oportunidade e alavancaram 

os projetos de privatização, enquanto os demais não tiveram alternativa senão 

seguir o mesmo caminho, pois a manutenção das empresas e dos bancos 

estaduais mostrou-se quase sempre inviável diante da fragilidade financeira 

estadual”(LOPREATO, 2002:228/229). 

Importa relembrar também que havia a coincidência do comando do sistema de ações do 

executivo da União (governo FHC) e dos principais estados da federação por um mesmo 

partido político: o PSDB. Este partido tinha Eduardo Azeredo no governo de Minas Gerais, 

Marcelo Alencar no governo do Rio de Janeiro e Mário Covas no governo de São Paulo. 

                                                                                                                                                         
12 Sobre o processo de endividamento dos Tesouros Estaduais (não diretamente ligados ao 
endividamento de seus bancos), ver Istvan Kasnar (1996). 
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Esta “coincidência” entre os conteúdos políticos dos sistemas de ações da federação é que 

parece ter permitido, em grande parte, a despatrimonialização do Estado, também em sua 

escala estadual. 

A venda das estatais financeiras se reveste ainda de algumas especificidades em relação às 

demais instituições públicas privatizadas, e que devem ser objeto de nossa análise: sob o 

comando dos governos estaduais, bancos como o Banespa utilizavam-se de artifícios 

contábeis para financiar a implementação de vários programas públicos, além de promover 

a construção de infra-estruturas em território paulista (conforme mencionado). Este 

mecanismo constituiu-se sempre num ônus financeiro (e portanto fiscal) aos estados da 

federação, que muitas vezes eram “socorridos” pelo Banco Central ou Banco do Brasil, em 

momentos de grande dificuldade. Este “socorro” das contas estaduais pela União acabava 

por transformar os bancos estaduais em emissores de moeda (no sentido latu da emissão), 

processo que, por seu turno, corria em direção diametralmente oposta à política 

“monetarista” de manutenção da estabilidade inflacionária no país (LEITE, 2000). Em 

resumo: a privatização dos bancos estaduais (e particularmente o Banespa, o mais 

poderoso deles) serviu à consolidação do Plano Real, em detrimento (ao que parece) da 

manutenção de solidariedades orgânicas no estado. 

Considerações finais 

Por fim, também em função das leituras realizadas previamente, estabelecemos a hipótese 

de que o Banespa (assim como os demais bancos estaduais estatais) era um grande 

promotor de horizontalidades no território, já que, conforme indica Fernando Costa (1988), 

servia como financiador de circuitos “orgânicos” nestas áreas (como obras de infra-estrutura, 

incentivos à agricultura, entre outras ações permitindo a reprodução social (DOWBOR, 

1999) da população do estado). A privatização, alterando o comando do sistema de ações 

do banco, redundou em duas principais “disfunções”: 

a) houve perda de poder das esferas estaduais do território (o que aumenta ainda mais a 

concentração das decisões no sistema de ações da União, distorcendo um federalismo 

já “unitário”; 

b)  a rede de agências passa a funcionar muito mais como um “sistema de drenagem” de 

recursos (implantando solidariedades organizacionais) do que como uma rede de 

promoção de solidariedades orgânicas neste mesmo território. 

Há um aumento da “instabilidade do território” (SILVEIRA, 2002a; 2002b), em função da 

predominância destas solidariedades organizacionais. Podemos inferir que a privatização, 

trabalhando quase que exclusivamente para o aprimoramento das variáveis macro-

econômicas, prestou pouca atenção aos conteúdos do território propriamente ditos; 
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conteúdos esses que são elementos ativos desta evolução macro-econômica do país. Daí 

também o fato de trabalharmos com a metáfora do “chão contra o cifrão”, no entendimento 

do uso do espaço brasileiro pelo sistema financeiro dele constituinte. 
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