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RESUMO 

 

MARKOWITZ, Michele Andrea. Bancos e Banqueiros, empresas e famílias no Brasil. 

Rio de Janeiro, 2004. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Museu Nacional, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 

 

Segundo as teorias econômicas dominantes, o mundo da boa economia é aquele 

que reúne agentes anônimos orientados por critérios de eficácia e racionalidade, unidos 

por relações abstratas e anônimas, em tudo diferentes daqueles que organizam as relações 

de proximidade no âmbito da família. Olhando para o universo das grandes empresas 

verifica-se que, ao contrário, estas se confundem com o universo das famílias 

proprietárias. Os nomes das empresas e dos muitos dos membros do diretório, a lógica de 

organização das empresas e a sua história é incompreensível sem atender também a lógica 

de reprodução dessas unidades alargadas de aliança e de consangüinidade que são as 

grandes famílias. Tomando como ponto de partida a vasta literatura antropológica sobre 

parentesco e família, e colocando esta num diálogo com a literatura que trata da história e 

da sociologia das elites brasileiras e latino-americanas, esta pesquisa se propõe a uma 

indagação voltada para esses micro-universos das grandes famílias e das grandes empresas 

que quase sintetizem expressões como “famílias de banqueiros” ou “bancos de família”.  

A dissertação mostra que hoje os três bancos privados líderes do país são de origem 

familiar e que pelo menos uma família (quando não redes de famílias e seus aliados) 

mantém controle sobre boa parte das empresas. Especialmente a partir da segunda geração 

(os primeiros herdeiros do banqueiro fundador), a família, sofre a influência da empresa 

controlada pelo pai e, em contrapartida, a estrutura da empresa se distingue pela estrutura 

da família controladora.  Entretanto, esses casos demonstram bastante dinamismo quanto 

às relações entre “a família” e “a empresa”, negando a existência de um modelo único.  
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ABSTRACT 

 

MARKOWITZ, Michele Andrea. Bancos e Banqueiros, empresas e famílias no Brasil. 

Rio de Janeiro, 2004. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Museu Nacional, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 

 
According to the dominant economic theories, the good economy is that which 

unites anonymous agents guided by criteria of efficiency and rationality, bound together 

by abstract and anonymous relationships. These traits are seemingly opposed to the 

proximity and intimacy that would typically characterize family and kinship relations. 

When one looks at the universe of large enterprises, one verifies that these two kinds of 

relationships actually work together in family controlled enterprises. The names of 

companies, their organizational logic, board members, and trajectories are all 

incomprehensible without considering the reproductive logic of big families, shaped by 

extended relationships of alliance, consanguinity and affection. By using the vast 

anthropological literature on kinship and family as a starting point to enter into a dialogue 

with the literature on the history and sociology of Brazilian and South American elites, 

this research proposes an investigation geared toward these micro universes of big 

families and big businesses that almost synthesize expressions such as “family bankers” 

and “family banks”. The dissertation shows that the three leading private banks in Brazil 

are of familial origins and that at least one family (if not a whole network of families and 

their allies) maintain control over a sizable part of the enterprise. Especially from the 

second generation on (that is, the first heirs to the bank’s founder), the family suffers the 

influence of the business controlled by the father and, in compensation, the structure of 

the business is distinguished by the structure of the controlling family. At the same time, 

though, our cases show considerable flexibility in terms of the relationship between “the 

family” and “the business”, denying the existence of one sole model of this relationship. 
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INTRODUÇÃO  

 

A FAMÍLIA E A EMPRESA 

 

 Segundo as teorias econômicas dominantes, o mundo da boa economia é aquele que 

reúne agentes anônimos orientados por critérios de eficácia e racionalidade, unidos por 

relações abstratas e anônimas, em tudo diferentes daqueles que organizam as relações de 

proximidade no âmbito da família. Olhando para o universo das grandes empresas (não só 

no Brasil) verifica-se que, ao contrário, estas se confundem com o universo das famílias 

proprietárias. Os nomes das empresas e dos muitos dos membros do diretório, a lógica de 

organização das empresas e a sua história são incompreensíveis sem atender também a 

lógica de reprodução dessas unidades alargadas de aliança e de consangüinidade que são as 

grandes famílias. Tomando como ponto de partida a vasta literatura antropológica sobre 

parentesco e família, e colocando esta num diálogo com a literatura que trata da história e 

da sociologia das elites brasileiras e latino-americanas, esta dissertação se propõe a uma 

indagação voltada para esses micro-universos das grandes famílias e das grandes empresas 

que sintetizam expressões como “famílias de banqueiros” ou “bancos de família”.  Desse 

modo, nossa investigação trata não só de instituições chaves na organização da vida 

econômica (os grandes bancos e os conglomerados de empresas que eles reúnem), mas 

também de um conjunto de homens e mulheres que ocupam posições centrais não apenas na 

vida econômica, mas igualmente no campo da produção cultural (através das fundações 

associadas aos bancos, por exemplo). 

 

Nessa dissertação, almejamos vislumbrar as relações entre grandes famílias e 

grandes conglomerados financeiros no Brasil. Vimos que hoje todos os bancos privados 

líderes do país são de origem familiar e que pelo menos uma família (quando não redes de 

famílias e seus aliados) mantém controle sobre boa parte das empresas. Especialmente a 

partir da segunda geração (os primeiros herdeiros do fundador), a família, sobretudo no que 

diz respeito à educação dos filhos, sofre a influência da empresa controlada1 pelo pai e, em 

contrapartida, a estrutura da empresa se distingue pela estrutura da família controladora. 

                                                 
1 Utilizamos o termo controlador em vez de dono, ou proprietário, pois esse é o mais usual em literatura da 
área. Controlador dá a idéia do que a família tem envolvimento nas decisões e estratégias do banco, enquanto 
dono e proprietário meramente designam a posse financeira da empresa. 
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Entretanto, o caso dos três bancos privados líderes do Brasil, Bradesco, Itaú e Unibanco, 

demonstra bastante dinamismo em relação ao que seria “a família” e “a empresa”. Não 

parece existir um modelo único de origem familiar, ou estrutura organizacional. Tanto o 

Itaú, quanto o Bradesco e o Unibanco fizeram sucesso baseados na exploração de capitais 

(sociais, econômicos e familiares) prévios dos seus donos além de fatores conjunturais 

(momento político, etc.). Todos eles também souberam se reproduzir graças à construção 

do sucessor: As famílias controladoras de Itaú e Unibanco foram capazes de preparar um 

filho desde sua infância para dirigir a empresa, além de muni-lo com o melhor treinamento 

possível (tanto na escola quanto na própria empresa) para que ele tivesse competência para 

atingir este objetivo. No caso do Bradesco, não sendo uma empresa familiar nos moldes dos 

outros dois, o processo de sucessão foi mais complicado, como veremos em capítulo três. 

 

 Para pensar família e banco no Brasil, tiramos proveito de uma série de trabalhos 

que nos ajudaram a entender as especificidades dos bancos brasileiros, bem como a 

conjuntura nacional e internacional que levou à sua formação. Há pouco trabalho sobre a 

história dos bancos comerciais do país, ou seja, os bancos de depósitos. Porém, o que 

achamos (por exemplo, LEVY, 1972) foi valioso para entender a situação sui generis do 

Brasil, especialmente no que diz respeito à organização tardia do sistema financeira do país. 

Até os anos 20 do século passado, não havia uma moeda unificada, pois os bancos regionais 

emitiam notas próprias. Depois disso, os grandes bancos apenas tiveram condições de 

desenvolvimento quando do surgimento de instituições estatais, tais como o novo Banco do 

Brasil em 1921 e a Superintendência da moeda e crédito (SUMOC, embrião do Banco 

Central) no pós Segunda Guerra. Alguns estudos trabalham a transformação dos novos 

bancos (que surgem nos anos 40 e 50) em grandes conglomerados financeiros nos anos 70. 

Estudos de base econômica exploram o fenômeno de conglomeração, ou a aglomeração de 

empresas de gêneros diferentes, mas especialmente de serviços financeiros (tais como 

seguros) sobre a chefia de um banco comercial. Além desse ponto de visto mais 

estritamente econômico (ADEODATO, 1989), outros trabalhos exploram a conglomeração 

como o deslocamento de muito poder econômico nas mãos de poucas pessoas, unidos por 

laços familiares (ARRUDA, 1987). Esse processo de acumulação de funções diferentes é 

também o que explica porque certos bancos privados nacionais se fixaram como os maiores 

e mais estáveis (NOGUEIRA DA COSTA, 2002). De uma perspectiva mais política, 

tivemos em mãos um estudo que explorou a organização de banqueiros como classe e como 
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esse grupo (relativamente recente na história do país) conseguiu, através de funcionários e 

aliados politicamente atuantes nessas classes (além de aliados no próprio congresso), 

pressionar e fazer valer suas vontades através do poder político (MINELLA, 1988). Em 

todos esses trabalhos, se estabelece a idéia de um poder excessivo concentrado nas mãos do 

setor financeiro a partir dos anos 60. Além disso, esses autores destacam a aliança com 

grupos estrangeiros nos anos 70. Os bancos estrangeiros eram mais experientes com 

serviços recentes no país (seguros e previdência privada entre outros, que se tornaram mais 

comuns no país a partir dos anos 70). 

 

 Um trabalho pioneiro sobre o novo papel dos economistas brasileiros (LOUREIRO, 

1997) foi valioso para compreender justamente o processo de internacionalização 

econômica do país. A integração do Brasil às finanças mundiais criou novas necessidades e 

paradigmas. Os bancos que souberam adaptar-se a elas sobreviveram. Além disso, com a 

financeirização da economia, ou a predominância das finanças no campo econômico 

nacional, o economista ganha novo destaque. A partir dos anos 90, os bancos comerciais se 

vêem obrigados a contratar esses profissionais, com escolaridade e experiência 

internacional, a fim de se adaptarem à nova conjuntura2. Finalmente, ainda que sejam 

poucas as autobiografias, a de uma herdeira de uma grande empresa nacional (FONTANA, 

1996) nos ajudou a compreender a visão que prevalece no mundo de negócios com respeito 

ao papel da mulher. 

 

Para melhor explorar sua ligação com o banco, tivemos que nos perguntar o que 

significa família e especificamente qual é sua relação com a empresa, para chegar 

finalmente a um conceito do que significa a empresa familiar. Concordamos com 

Malinowski, para quem a família é a representação de uma idéia, e o parentesco não é algo 

fixo, estável, ou natural (MALINOWSKI, 1930). Assim, como família e parentesco não são 

dados, eles devem ser construídos para representar aquilo que aufere mais prestígio ao 

grupo, o que varia no tempo e no espaço. Os principais estudos que nos serviam aqui para 

exemplificar esse assinalamento são aqueles que tratam sobre famílias da elite. Para 

Lomnitz e Perez-Lizaur (LOMNITZ; PEREZ-LIZAUR, 1987), por exemplo, a família é 

uma rede de indivíduos em construção. A família dos Gomez, estudada por essas autoras, 

uma família da elite mexicana, foi cristalizada numa “genealogia ideológica” que cortava da 
                                                 
2 Consultamos um artigo que explorou as peculiaridades administrativas do Bradesco, banco que ganhou mais 
fama nessa área: SEGNINI, 1989. 
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árvore genealógica familiares e ramos da família que não obedeceram aos preceitos 

culturais, sociais, políticos e econômicos dos ramos dominantes que controlavam grandes 

empresas. Esses preceitos eram basicamente a filiação à Igreja Católica, descendência luso-

ibérica, filiação política conservadora e aderência aos modos de vida que caracterizam uma 

família da elite, o que inclui a submissão das mulheres. 

 

No caso sul-americano, o texto organizado por Diana Balmori, Stuart Voss e Miles 

Wortmann (BALMORI; VOSS; WORTMAN, 1984) verifica a necessidade dessas redes de 

indivíduos se aliarem em grupos (redes de famílias ou famílias em rede) para proteger os 

interesses mútuos de prestígio e poder e segurar a permanência dessas famílias como elites. 

Num estudo que cobre o período que vai da independência até 1930, mostra-se como 

nenhuma família sozinha podia garantir sua posição sem a ajuda de outras. Quanto mais 

complexa a sociedade, maior o número de espaços – político, infra-estrutura (especialmente 

a construção de ferrovias), terras, funções liberais – que devem ser ocupados pela rede 

extensa, através de alianças matrimoniais que criam o maior número de cunhados (leia-se, 

homens produtivos) possível. Esse modelo de família, para os autores, entra em declínio 

com a modernização política; o sufrágio universal e a extensão de direitos e oportunidades 

abriu mais espaço para indivíduos que não integraram as elites. Entretanto, em pelo menos 

um caso estudado por nós, o do Banco Itaú, esse modelo se mantém. Numa junção de três 

famílias tradicionais (cujas genealogias brasileiras datam do império), o conglomerado 

dirigido pelo Banco Itaú se construiu graças aos recursos e talentos acumulados pela rede. 

Outras ramificações do tronco principal da família (que mantêm suas próprias empresas, 

tais como os Monteiro de Carvalho) ainda são representados no conselho do banco. 

 

As empresas familiares, nesse sentido, fazem da família uma empresa. Por isso, para 

Bourdieu (BOURDIEU, 1989), a família da elite, graças a numerosos filhos e aliados, pode 

espalhar capitais diferentes em ramos diferentes, para proteger a família contra eventuais 

contratempos (falência de empresa, distúrbio político) e necessidades (afinal, a rede atua em 

vários ramos empresariais, sociais e políticos). A família, como rede de indivíduos, ou de 

grupos familiares aliados, também age como empresa no sentido de colocar os interesses 

coletivos acima dos individuais. Para Pedroso de Lima (PEDROSO DE LIMA, 2003)3, os 

                                                 
3 A autora descreve reuniões entre ramos da família banqueira Espirito Santo que apenas se reunia uma vez 
por ano no conselho de acionistas. Muitos nem sequer se conheciam pessoalmente, mas cada um dos 
integrantes dessa família sabia o que os demais faziam na empresa. 



 

 

5 

afetos mútuos entre ramos da família nem sempre estão presentes, mas os interesses sim. 

Assim, a família da elite não é apenas uma família grande, quando tem muitos filhos com 

funções diferentes. A quantidade dos capitais (econômicos, sociais, culturais), o raio de 

atuação e de poder político e econômico da família, bem como sua capacidade de se 

reproduzir como tal, faz da família da elite uma grande família (BOURDIEU, 1997, p. 

133). 

 

 O problema mais crítico para qualquer família de elite é como se perpetuar como tal, 

ou seja, a questão da sucessão e da herança. Pedroso de Lima deu destaque especial à 

questão. O processo sempre implica na capacidade da família de se adaptar a novas 

circunstâncias num mundo em constante fluxo (em que muda o modo de produção, bem 

como o regime político entre outras contingências). No caso português, analisado pela 

autora, o fim do Salazarismo e a desorganização dos grupos familiares, em que não havia 

um filho herdeiro, ou um filho herdeiro competente, para tomar o lugar do pai. No Brasil, a 

financeirização do país no fim dos anos 60 levou à necessidade de rever o treinamento 

escolar dos filhos e prepará-los para as novas funções do banco. Também no caso 

brasileiro, a falta de um filho homem perturbava a sucessão e, como comprovaremos na 

nossa pesquisa, grandes bancos nessa situação acabaram sendo vendidos. Entretanto, em 

Portugal, é assim que os controladores de empresas familiares criam meios para manter a 

empresa na família. A família Espirito Santo, por exemplo, buscou outros parentes 

masculinos, com a condição de portar o nome Espírito Santo, capazes de assumiram a 

empresa. Nos dois países, a ideologia da meritocracia se mesclou com o tradicionalismo 

familiar e as famílias satisfazeram tanto a necessidade de se mostrarem administradoras 

modernas e competentes, quanto o desejo de conservar o controle exclusivo das suas 

empresas. 

 

 Pedroso de Lima levanta os problemas específicos causados pela doutrina de 

meritocracia, um dos pilares de capitalismo contemporâneo, em que os únicos critérios que 

devem ser usados para a escolha de sucessor são sua capacidade e preparo. As famílias da 

elite usaram seus recursos exclusivos (laços sociais e políticos, trânsito em bons clubes e 

colégios) para dar aos seus filhos melhores condições de competir no novo mercado ao criar 

um ambiente propício para a sucessão desde a infância. O jovem filho é levado pelo pai à 

empresa para conhecê-la, mandado para os melhores colégios e mandado para o exterior 
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para fazer estágios em outras grandes empresas internacionais. Assim, ele garante uma 

vantagem sobre concorrentes em potencial fora das elites, pois estes não teriam acesso à 

educação familiar, dentro de casa, e nem à convivência com seus pares nas escolas e clubes 

da elite. O resultado é a continuidade da tradição dentro das condições modernas, o que 

demonstra que a empresa familiar é eficaz e moderna ao mesmo tempo em que preserva sua 

exclusividade.  

 

 No entanto, nossa abordagem foi diferente à de Pedroso de Lima, pois trabalhamos 

numa escala menor, ao investigar apenas os três bancos comerciais privados líderes no 

Brasil. Nosso objetivo, mais que estabelecer um padrão geral, foi buscar as variações de 

modelos de relação entre família e empresas. Enfim, exploramos a singularidade de cada 

um dos três casos. O caso Itaú, sendo um empreendimento de famílias tradicionais, segue 

quase rigorosamente os parâmetros relatados por Pedroso de Lima, mas entre os grandes 

bancos comerciais privados hoje no Brasil, é um caso único. No caso dos Moreira Salles do 

Unibanco, a família é menor, mais recente e a estratégia de ascensão do banco foi baseada 

na internacionalização. Metade dos quatro filhos do fundador não tem nenhum 

envolvimento com o banco. O Banco Bradesco, por outro lado, não é controlado por uma 

família e fez uma escolha clara de popularização de serviços bancários e de não aderência 

(num primeiro momento) a valores da elite estabelecida. Nesses casos, interessa a nós uma 

questão levantada por Marcus (MARCUS, 1983); que segundo ele, seria próprio de um 

modelo norte-americano. A empresa familiar estaria cedendo á empresa corporativa, ou 

seja, dominada por acionistas anônimos. O patrimônio da família, então seria mantido por 

um fiduciário, ou administrador particular, que serve de intermediário entre a família e a 

empresa. O papel da família passaria ao campo das fundações filantrópicas, símbolo do seu 

status e lugar onde poderiam movimentar patrimônio. No caso do Bradesco, a única 

sucessora comercial de Amador Aguiar atua justamente numa fundação filantrópica 

educacional (ele não deixou nenhum sucessor no banco). Os Moreira Salles parecem 

movimentar fundos através do Instituto Moreira Salles e nenhum filho (a não ser o 

presidente do banco) é conselheiro do banco. Isso não tira o caráter familiar dessas 

empresas (dois netos de Aguiar são conselheiros e o terceiro filho Moreira Salles dirige o 

banco), mas chama a atenção para a especificidade de cada caso e a diversidade desse 

universo. 
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OS BANCOS NO BRASIL 

 

 

A história do capitalismo brasileiro é relacionada a famílias e torna-se difícil separar 

empresas e famílias, especialmente antes de 1930, época em que a industrialização do país 

começa a deslanchar e em que o Estado brasileiro se reconfigura sob as reformas de Getúlio 

Vargas. Mas mesmo depois desse período, as famílias continuaram a ter um papel 

preeminente na fomentação de grandes empresas. Se a relação específica com o Estado 

varia em épocas diferentes4, o papel da família não parece ser muito diferente em outros 

países latino-americanos (BALMORI; VOSS; WORTMAN, 1984).   

 

O peso das redes familiares deve se remontar à propriedades de terra e às atividades 

agrícolas.  A maioria dos grandes bancos comerciais5 (com operações de escala nacional) 

foi criada por famílias ligadas à plantação e comercialização de café – isso era o caso dos 

fundadores dos paulistas Itaú e Bradesco e do mineiro Unibanco. Todas essas famílias 

passaram por um processo de reconversão6; com o declínio do café já no primeiro governo 

Vargas e a diversificação de atividades econômicas posteriormente, especialmente para 

                                                 
4  Sem dúvida, o desenvolvimento de instituições estatais e a burocracia estatal, especialmente após a 
instituição de concursos públicos, diminuíram o papel das famílias, que, entretanto, continuam dominando o 
setor privado. 
5 O banco comercial é basicamente um banco de depósitos em que o indivíduo pode guardar e/ou investir seu 
dinheiro e ainda receber empréstimos do banco. Até os anos 70, as funções de cada tipo de banco eram 
distintas. Posteriormente, o banco comercial podia também atuar como banco corporativo, que lida com o 
grande cliente – a empresa – e cuida da sua folha de pagamento além de investir seus recursos e um banco de 
investimentos, ou de grande cliente cuja função é de administrar uma carteira grande (que não é aproveitado 
comercialmente como o de depósitos). Assim, a partir dos anos 80, os grandes bancos comerciais são 
geralmente bancos múltiplos, ou que exercem múltiplas funções. 
6 Reconversão é um termo desenvolvido por Bourdieu. Quando muda a conjuntura econômica, política, social 
e cultural, o indivíduo (ou grupo) deve transformar seus capitais antigos para servir aos novos tempos. Foi 
assim, como veremos na nossa análise, que muitas famílias ligadas à produção do café passaram a fomentar 
indústrias e bancos. Essas famílias tiveram que adotar atitudes e posturas próprias da atividade industrial e 
financeira (estudos, socialização). 
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produtos manufaturados, manter um banco comercial7  (facilitada após as reformas 

financeiras nessa época) tornou-se uma nova opção para reproduzir o patrimônio da família.   

 

Com a financeirização da economia nacional durante os anos sessenta, a situação 

muda. Os governos passam a depender de captações internacionais de recursos através de 

especulação com câmbio, papéis da dívida pública e outras formas de especulação no 

mercado financeiro. Apesar do Banco do Brasil também participar desse processo, os 

bancos privados emprestam muito dinheiro para os governos, que, por sua vez, passam a 

depender desses bancos. É daí que os donos de bancos bem-sucedidos começarem a 

assumir posições de liderança econômica nacional, e mesmo não dominando todos os 

recursos e nem todos os lucros do país, passaram a ser visto na mídia popular como “os 

donos do país8”. 

 

É assim que hoje a configuração do sistema financeiro diferencia o Brasil dos outros 

países do continente. Há grandes bancos nacionais privados no topo do ranking das 

empresas do país, diferentemente de outros países latino-americanos.  Nos outros dois 

países do continente de grande porte, México e Argentina, os poucos bancos de capital 

nacional são hoje regionais e não chegam perto da escala de operações dos seus congêneres 

brasileiros, muitos dos quais possuem agências em países vizinhos e até alhures.9  Apenas 

no Brasil, há ainda hoje grandes conglomerados de controle nacional que (se não 

considerarmos as instituições estatais) são responsáveis para boa parte dos depósitos 

nacionais10.  

 

Através das reformas financeiras, foram os governos que criaram as condições 

jurídicas que determinaram a forma e escopo de atuação dos bancos.  Os principais suportes 

legais para uma rede bancária no país datam da era Vargas (LEVY, 1972).  O Banco do 

                                                 
7 Isso não necessariamente significava que a família atuava como executivo no banco. Para controlar uma 
empresa, basta controlar o conselho de administração, ou o conselho dos acionistas do banco. Como 
controladores financeiros, esse conselho determina as decisões estratégicas que envolvem deslocamentos de 
grandes quantias de fundos (compras, fusões, mudanças de estrutura interna). Já a diretoria do banco é onde 
atuam os diretores executivos, desde o presidente diretor até os gerentes. Esses cuidam do dia a dia do banco. 
É comum que um diretor presidente passa atuar no conselho após se aposentar como diretor. 
8 As grandes empresas dependem de serviços financeiros. Algumas, como Votorantim, criaram seus próprios 
bancos para manejar seus recursos.  
De qualquer modo, a má-fama do banqueiro, visível na mídia hoje, certamente remete ao papel pejorativo de 
usura na Idade Média, especialmente num país católico como Brasil. 
9 Itaú tem agências em países vizinhos e em Portugal, por exemplo.   
10 Ranking do Banco Central coloca Bradesco e Itaú atrás apenas do Banco do Brasil e a Caixa Econômica. 
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Brasil se estabelece como banco por excelência no país, ao qual se lastreiam todas as outras 

instituições, a partir de 1921. A fiscalização federal da rede bancária se organiza de forma 

sistemática em 1944 e o germe do futuro Banco Central (Superintendência da Moeda e do 

Crédito, SUMOC) é de 1945.  O BC é criado em 1965 e assume as funções que até então 

eram do Banco do Brasil.  Nessa mesma época, tanto os banqueiros quanto os bancários 

estabelecem suas associações de classe11.  

 

Após o início do regime militar de 1964, são aprovadas reformas em que se 

estimulam fusões e concentração de bancos, os quais ainda ganham o direito de diversificar 

seus serviços (seguros, turismo e fundos cambiais). Passam a fazer parcerias internacionais 

(novamente destacando a área de seguros e trocas cambiais no mercado internacional) e, 

conseqüentemente, são obrigados a se atualizarem de acordo com as novas tecnologias e 

mudanças vindas de fora.  Criam-se assim grandes conglomerados nacionais e, por sua vez, 

muitos bancos menores entram em falência até 1970, especialmente aqueles que não 

dispõem de meios para seguir as novas tendências. É também após o golpe militar que o 

jornalismo econômico se profissionaliza e são lançadas revistas especializadas em assuntos 

empresariais e financeiras12. Os grandes líderes privados, Itaú, Bradesco e Unibanco, se 

estabelecem como tais por volta de 1980.  

 

Na época do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-1998), realiza-

se uma grande “limpeza” do sistema bancário – grandes conglomerados cujos ativos não 

eram vistos como sólidos foram liquidados, ou vendidos e o país assina os acordos de 

Basiléia (em 1996), sede do Banco Central Internacional.  Além de estreitar a integração do 

sistema financeiro brasileiro ao internacional, pela primeira vez na história do país, o 

depositante tem seu dinheiro protegido dos infortúnios das instituições13, que, por sua vez, 

sofrem uma fiscalização mais rígida. Ao mesmo tempo, os bancos comerciais 

internacionais ganham o direito de competir em pé de igualdade com os nacionais.  Apesar 

                                                 
11 Principalmente a Federação brasileira dos bancos (Febraban) e a Federação nacional dos bancos (Feneban). 
12 A Revista Exame surge em 1967, por exemplo.  
13 O caso limite nos parece ter sido o Banco Econômico, liquidado em 1995. O governo federal teve que evitar 
um potencial desastre ao cobrir milhares de depositantes daquele banco. Lembremos que medidas parecidas já 
existiam nos Estados Unidos desde os anos 30, depois do crash de Wall Street. 
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disso, os maiores bancos privados do país hoje (Itaú, Bradesco e Unibanco) continuam 

sendo de capital nacional14. 

 

Enfim, podemos ver que o sistema financeiro nacional sofre grandes reformas, em 

termos gerais, em três momentos: por volta de 1930, 1964 e 1994. Essas épocas 

correspondem aproximadamente a uma geração nas famílias proprietárias, a um estilo de 

gerenciar o banco e a família e, de modo mais geral, a um perfil de uma conjuntura nacional 

e a uma determinada forma de articulação entre o campo econômico nacional e o campo 

internacional. O perfil do proprietário das casas bancárias da primeira geração (que vai até 

os anos 40) é o fazendeiro proprietário de terras, ou o pequeno comerciante. A mercadoria 

chave é o café e as famílias empreendedoras estabeleceram casas bancárias para financiar 

sua produção. Com as reformas do período Vargas, essas instituições15 se tornaram bancos, 

i.e. agências financeiras dotadas de um capital específico, lastreados ao Banco do Brasil e 

que podem realizar uma gama maior de operações tais como receber depósitos e trocar 

papéis públicos.   

 

O café perde sua importância no Brasil depois do crash de Wall Street em 1929. A 

legislação subseqüente eliminou parte da proteção estatal concedida anteriormente aos 

cafeeiros. A industrialização planejada do país é a nova ordem do dia. Assim, a segunda 

geração de banqueiros, que vai mais ou menos do fim da Segunda Guerra até 1964, envolve 

as famílias que fundam os grandes bancos. Nessas famílias surgem empresários e 

financistas, muitas vezes também homens públicos. O banco ganha importância para 

financiar os novos empreendimentos. Com a mudança do perfil do país (tornando-se mais 

urbano), esses novos bancos recebem também depósitos das novas camadas médias. Outros 

tipos de serviços, como o talão de cheques, são criados por esses novos bancos para essas 

novas camadas. O exemplo por excelência da entrada das massas no sistema bancário é o 

Banco Bradesco (de 1947), primeiro grande banco comercial de escala nacional cujos 

serviços foram primordialmente dirigidos ao pequeno depositante. Entretanto, o banqueiro 

não é chamado ainda de banqueiro, mas de empresário, pois o banco era na época apenas 

                                                 
14 Os concorrentes internacionais, na verdade, aproveitaram instituições nacionais que foram vendidas, como 
Real e Bamerindus, e bancos estaduais leiloados, como o Banespa, de São Paulo, compradopelo espanhol 
Santander. 
15 A casa bancária era um apêndice financeiro de um comércio qualquer que concedia crédito muitas vezes 
“cara a cara” e não através de contrato. Essas casas geralmente não recebiam depósitos de longo prazo e 
cuidavam das necessidades de fazendeiros, que o dono da casa geralmente conhecia pessoalmente. 



 

 

11 

uma faceta da sua atividade empresarial e política.  A grande indústria continua sendo vista 

como a fonte maior de lucros, bem como do desenvolvimento do país.   

 

  A terceira geração é a geração propriamente dos banqueiros. O Brasil segue a crise 

desenvolvimentista do fim da década de 60 e é financeirizada com a ajuda do regime militar 

de 1964 que favorece também a ascensão dos economistas. Ao banco foi permitido captar 

recursos do exterior e emprestar esses recursos ao governo. Assim, o banco começa a se 

tornar a empresa mais lucrativa e mais promissora do império da grande família, que 

organiza todas suas empresas em um conglomerado liderado por ele. Simbolicamente, a 

figura social do banqueiro é apresentada publicamente em 1973, quando Amador Aguiar, 

fundador do Bradesco, aparece na capa da mais proeminente revista de negócios como “O 

Banqueiro”16. A revista parece entender banqueiro como sendo um empresário que se 

dedica ou se especializa em finanças (Aguiar provavelmente era o primeiro a não ter outro 

tipo de atividade). Seguindo essa tendência, o filho do pai empresário começa a especializar 

seus estudos na área de economia e finanças, o que muitas vezes inclui uma pós-graduação 

em uma conceituada universidade nos Estados Unidos. 

 

Devemos enfatizar que os casos estudados aqui são os casos de grandes sucessos. 

Certamente há muitas outras instituições que nesse processo faliram, foram vendidas, ou 

sumiram de outra forma. Por exemplo, das mais de 60 casas bancárias que existiam em 

Minas Gerais em 1930, apenas três delas se tornaram grandes conglomerados nacionais 

(ALBUQUERQUE, 1997). Esse funil privilegiou essencialmente São Paulo, capital 

econômica e financeira do país, onde todos os grandes conglomerados têm hoje sua matriz. 

Em 1995, dos 10 maiores conglomerados financeiros do país, três originaram-se em Minas 

Gerais, um na Bahia e outro no Paraná.  Hoje, sobraram dois paulistas (Itaú e Bradesco) e 

um mineiro (Unibanco). Outros fatores também influenciaram as trajetórias de famílias e 

empresas, muitas vezes fortuitos. Um exemplo típico é a falta de um herdeiro. A falta de 

filhos homens parece ter contribuído para a venda do banco ou a entrega da direção a um 

profissional.17   Há ainda casos de conflitos entre pai e filho, morte em família e, 

aparentemente, a falta de vontade de se dedicar a uma operação de grande escala. 

                                                 
16 Não havia uma seção específica para assuntos financeiros nessa revista antes dessa data.  Revista Exame, 
abr. 1973. 
17 Para a Revista Exame, esse assunto passa com naturalidade, apesar de celebrar o novo papel da mulher no 
mercado de trabalho em outros artigos.  Por exemplo, em 22/2/89, Sebastião Camargo (de empresa Camargo 
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Vender um banco, sair do ramo, ou optar por uma instituição financeira de escala 

menor (especialmente um banco de investimento) não são fatores negativos para a família e 

nem necessariamente significam o seu declínio18, pois a família pode continuar sendo 

controladora de uma instituição maior.  

 

Nessa dissertação, vamos investigar três casos de grandes bancos comerciais 

privados, os atuais líderes Itaú, Bradesco e Unibanco. O banco Itaú foi fundado em São 

Paulo em 1943 por Alfredo Egídio Souza Aranha, grande proprietário de terras e importante 

político do estado. O Itaú é o “mais aristocrata” dos grandes bancos hoje, pois continua em 

mãos de grandes famílias antigas, os Villela e os Setúbal. É também o banco “mais 

familiar”, já que hoje cinco dos sete filhos do Olavo Setúbal mantêm cargos importantes no 

banco (ou outra empresa do conglomerado). O conglomerado das famílias Setúbal e Villela 

não é apenas conhecido pelo banco, mas também na área tecnológica. A Itautec foi pioneira 

na área de informática nacional e fornece computadores para várias empresas no país. A 

Duratex, trazida ao país da Europa por Eudoro Villela, foi pioneira em chapas de 

compensado. As famílias controladoras ainda fundaram a fabricante de louças e metais 

Decca, um dos líderes nacionais na sua área até hoje. 

 

O caso do Bradesco, fundado em 1947 em Marília, São Paulo, não poderia ser mais 

distante do Itaú. O primeiro grande banco popular do país foi fundado por uma família. Os 

filhos e cunhados que sucederem ao pai mantinham a pequena casa bancária que, 

posteriormente como banco, chegou a ter seis agências. Um dos sócios resolveu contratar 

um gerente de outro banco do interior, o filho de humilde lavrador Amador Aguiar, para dar 

uma “guinada popular” no banco. O Bradesco então começa sua grande ascensão ao 

concentrar seus esforços em atrair o pequeno poupador.  A estratégia dá certo e Bradesco 

torna-se o maior banco do país. Nos anos setenta, quando a direção passa definitivamente 

para Aguiar, o banco tem mais agências, depositantes e funcionários que qualquer 

                                                                                                                                                     
Correia) investe no holding Itaúsa porque, diz a Revista Exame, têm apenas três filhas e está preocupado com 
o futuro da sua empresa. 
18 Aloísio Faria Andrade, ex-dono do Banco Real que hoje pertence a uma instituição holandesa (ABN-
AMRO), é o segundo homem mais rico do Brasil hoje, enquanto os Setúbal, família que dirige o banco líder 
Itaú, estão em sétimo lugar. Faria Andrade não teve herdeiros homens (que pode não ser o fator decisivo para 
venda do banco), mas controla uma grande rede de hotéis e mantém um banco de investimento, o banco Alfa, 
bem colocado no ranking dos bancos desse tipo. Para quem é bem dotado em riquezas econômicas, sociais e 
políticas, e que tem experiência em finanças, abrir um banco de investimentos é uma opção lucrativa e Faria 
não foi o único banqueiro a vender um banco comercial para se fincar no mundo de investimentos. 
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concorrente fora o Banco do Brasil. Além disso, o banco cria a primeira grande fundação 

social mantida por um banco, a Fundação Bradesco, em 1967. O Bradesco mantém ainda 

hoje seu perfil popular e é o único grande conglomerado do país que não é controlado por 

uma família (embora a família de Aguiar possua uma porcentagem significativa de ações).   

 

O Unibanco foi fundado em Poços de Caldas em 1942 por João Moreira Salles, 

comerciante bem-sucedido do Sul de Minas. O banco cresceu graças aos esforços do seu 

filho Walther, que, além de empresário é lembrado hoje como o grande diplomata que 

negociou a dívida brasileira logo antes do golpe militar em 1964.  Walther Moreira Salles 

era também conhecido como homem de cultura; conhecia várias figuras importantes da 

mídia nacional e estrangeira e dava festas suntuosas em que apareciam políticos e artistas.  

Graças a sua rede internacional de contatos, Moreira Salles cria novas tendências 

financeiras, baseadas em relações financeiras, e assim, forma o primeiro grande 

conglomerado do país (Itaú atinge esse status no fim dos anos 70).  Seu filho, Pedro, dirige 

o banco hoje e outros dois filhos, Walther Jr. e João, são cineastas de renome.  O banco 

hoje mantém uma imagem pública de banco de classe média alta.   

 

Nos casos que iremos investigar, veremos como as histórias das famílias se 

misturam com as histórias de suas empresas; bem como as identidades privada e pública 

das empresas se confundem. O que diferencia cada banco e cada família é a relação 

constitutiva com respeito a capitais específicos. Por exemplo, as famílias que dispõem de 

mais capital inicial (tanto social, político e cultural como econômico), como os Vilella e 

Setúbal, que hoje controlam o banco Itaú, tomaram decisões e cresceram de acordo com 

esses capitais ao fundar numerosas empresas, controladas por famílias aliadas e cuja 

estrutura acionária se divide entre elas.  Já no caso do Bradesco, havia menos capitais, de 

qualquer espécie. Talvez por isso, Amador Aguiar era o mais banqueiro dos banqueiros, já 

que não cuidava de outras empresas e nem se envolvia em política, mas mantinha uma 

aguda preocupação paternalista em focar a administração do corpo dos funcionários do seu 

banco e criar uma instituição que propiciasse educação popular (inclusive para futuros 

funcionários do banco). No caso do Unibanco, Walther Moreira Salles não dispunha dos 

capitais familiares dos Setúbal, mas, por outro lado, herdou do pai capital social e 

econômico e, assim, pôde criar uma grande rede social, tanto nacional quanto 

internacionalmente, para criar seu império. A imagem do diplomata, de homem social 
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marca a trajetória dos Moreira Salles e seu banco, com ênfase no lado cultural, continuada 

graças à carreira dos dois filhos cineastas.  

 

Nossa pesquisa foi realizada através de consultas a revistas semanais e bimensais, 

especialmente a revista de economia e negócios Exame, mas também (eventualmente) as 

revistas semanais Veja, Isto É, Época e Forbes Brasil, e os jornais A Folha de São Paulo e 

o Jornal de Comércio. Durante um período de mais ou menos seis meses, levantamos 

informações sobre bancos, banqueiros, famílias e histórias desde 1967 até 1997, época das 

últimas reformas em que a conjuntura atual se estabiliza.  Complementamos essas 

informações com teses de escolas de Economia e estatísticas do Banco Central. 

Consultamos finalmente as páginas on-line dos próprios bancos, o que se provou uma fonte 

insubstituível da representação que a instituição procura fazer de si mesma. 

 

 A revista Exame é um periódico dirigido especificamente ao mundo de negócios.  

Assim, o espaço dedicado especificamente a bancos, banqueiros, dinastias empresariais, 

administração e assuntos financeiros gerais é mais regular do que em outras revistas 

semanais de interesse mais geral (tais como Veja e Isto É).  Outras revistas econômicas, tais 

como Dinheiro, Carta Capital e Forbes Brasil são mais recentes e não cobriram o período 

de financeirização do país, quando o banco e o banqueiro se tornam protagonistas na cena 

econômica nacional. Entretanto, os jornais e revistas semanais eventualmente tiveram 

algum proveito na pesquisa.  No caso do Unibanco, por exemplo, a Folha de São Paulo foi 

útil, já que Walther Moreira Salles Jr. é colunista das páginas culturais. O jornalista 

econômico Luís Nassif foi confidente do pai do cineasta durante quatro anos. 

Eventualmente, uma revista semanal como Veja ou Época traça um perfil de um banqueiro 

ou sua instituição cultural, e eventualmente do filho ou filha que a dirige.   

 

O ponto de vista da mídia econômica especializada contribuiu para observar as 

representações que essas revistas têm dos bancos e controladores, permitindo analisar como 

os agentes se apresentam e como eles querem ser vistos.  São essas idéias que informam os 

agentes e que eles utilizam para informar o mundo através de fontes como uma revista de 

negócios.  Uma das idéias chaves nessas revistas é justamente uma aparente contradição 

entre boa administração e administração familiar. Possivelmente é por isso que muitos 

banqueiros fazem questão de enfatizar o mérito do sucessor, ou até sugerir que se possa 
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entregar a direção do banco a um profissional. Na mesma linha, a mídia tenta conciliar o 

surgimento de direitos femininos com o tradicionalismo das empresas familiares e dos 

bancos em geral; um banqueiro ou empresário sem filho homem herdeiro é visto como 

problema.  Isso nos informa muito sobre o papel da mulher – ao mesmo tempo em que há 

artigos que saúdam o suposto triunfo da mulher moderna no mercado de trabalho, continua 

sendo o seu irmão ou filho quem deve tomar conta da empresa e não ela. Assim, o conflito 

entre modernidade e tradição, a dominação masculina e as novas demandas da mulher, se 

mantêm nas páginas das revistas. Enfim, a partir do presente material obtemos índices sobre 

as regras não ditas que regem esse mundo além de dados empíricos sobre algumas das 

ações dos seus protagonistas.   

 

Um dos meios de informar um agente ou leitor qualquer sobre o mundo econômico 

é o próprio registro jornalístico que explora as concorrências entre os bancos, intrigas de 

família e brigas pessoais. Embora importantes, esses aspectos podem ser exagerados e 

distorcidos: Será que os bancos concorrem de forma tão consciente entre si com a pretensão 

de subir no ranking do mercado? Não sendo fontes acadêmicas, esse registro é cheio de 

pressupostos não questionados, como, por exemplo, o papel da família na empresa (ora 

empecilho, ora não), o posicionamento sócio-cultural do próprio jornalista, etc. Muitos 

desses pressupostos são do mundo econômico e seguem as ideologias empresariais da 

revista – receitas do livre mercado, representações sobre o governo, os agentes econômicos, 

a ideologia do self-made man, etc. No caso do jornalismo econômico, a convivência com 

uma figura chave de um mundo em que se atua pode chegar à veneração. O maior perigo 

para o pesquisador é começar a adotar esse registro e as ideologias aceitas por ele e seus 

pressupostos para não mencionar sua própria forma estilística. Assim, uma questão crucial 

neste trabalho foi, justamente, a leitura crítica dessas fontes. 

 

A questão de imagem e da representação pública do banco é naturalmente crucial 

para a própria empresa, que assim elabora sua própria versão da história, seleciona suas 

personagens e eventos chaves. Por isso, as páginas on-line dos próprios bancos costumam 

elaborar suas próprias histórias e até constroem museus onde relatam a história das 

empresas e das famílias, uma fonte de orgulho para essas instituições. Obviamente, os 

bancos e suas famílias controladoras constroem assim uma imagem de como elas querem 

ser vistos, selecionando os dados apresentados. Enfim, ao mesmo tempo em que nos diz o 
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que distingue um banco do outro, essas fontes também apresentam alguns dos mesmos 

problemas da mídia econômica: Cabe-nos novamente a tarefa de observar criticamente as 

omissões e contrastá-las com outras fontes (com as quais eventualmente entram em 

conflito). 

 

Nesse estágio da pesquisa, visando à dissertação de mestrado, tomamos a decisão de 

não fazer entrevistas com dirigentes das empresas e suas famílias19.  Avaliamos que seria 

mais proveitoso nessa fase centrar a investigação em fontes secundárias. Almejamos, afinal, 

a imagem pública do banco, do banqueiro e sua família e da empresa familiar. Em se 

tratando de um tema relativamente pouco explorado (bancos, banqueiros e suas famílias), a 

nossa principal tarefa foi produzir um primeiro mapa desse mundo constituído pelos 

banqueiros, suas famílias e suas empresas, para posteriormente explorar com mais 

profundidade questões mais sutis, tais como a vida cotidiana dos agentes, em seu lar e em 

sua empresa.   

 

No final dessa dissertação, o leitor encontrará uma seção com os Anexos para cada 

capítulo. Foram elaborados três anexos. No primeiro (Item I) o leitor encontrará as 

genealogias das principais famílias proprietárias de cada um dos três bancos estudados. 

Além de facilitar a leitura a genealogia ajuda a seguir melhor os processos de sucessão e o 

grau de envolvimento entre família e empresa. O Item II apresenta dados (formação 

escolar, lugar de nascimento, etc) sobre os fundadores dos bancos e as duas gerações 

seguintes. Finalmente, o Item III apresenta uma comparação entre as composições das 

diretorias de cada banca em 1970 e em 2003. No caso do Bradesco, inclui-se também um 

Item IV. 

                                                 
19 Na verdade, fizemos uma longa entrevista, aproveitando uma relação pessoal com o integrante de uma das 
famílias estudadas, que hoje tem 96 anos. 
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CAPÍTULO I 
 

UNIBANCO: FINO TRATO E 
COSMOPOLITISMO 

 
 
 
 
 

 O Unibanco é o banco controlado pela família Moreira Salles, cujo integrante mais 

publicamente conhecido foi Walther Moreira Salles, ex-embaixador morto em 1991. Como 

a família, o banco faz a publicidade de si como um banco de classe média alta, globalizado, 

cosmopolita e que não para de inovar com serviços e conveniências. É difícil dizer se 

nacionalmente o banco sempre teve essa reputação. No Rio de Janeiro, por exemplo, graças 

à absorção do Banco Predial em 1970, absorvendo assim diversas agências, ele não podia se 

destacar entre os demais bancos comerciais. Para a revista Exame (de 24/06/87 e novamente 

em 06/04/88), o Unibanco teria resolvido buscar naquele período o “grande cliente” da 

“classe A e B”. Para o economista Marco Nogueira da Costa (2002; 12), a imagem de 

“banco de elite” foi consolidada nos anos 90.   

 

Por outro lado, a associação do banco com a “cultura” também foi consolidada nos anos 

90. Com a lei Rouanet promulgada no governo Collor, que oferecia descontos no imposto 

de renda para empresas que investissem em cultura, os bancos passavam a manter seções 

culturais (muitas vezes dirigidas pelas filhas dos donos).  Mesmo Grande parte disso pode 

talvez ser atribuído à careira cinematográfica de Walther Moreira Salles Jr. e 

secundariamente à carreira de seu irmão João (documentarista que ganhou destaque com 

seu polêmico filme “Notícias de uma Guerra Particular”, sobre o tráfico de drogas nas 

favelas do Rio de Janeiro). O filme “Central do Brasil” (de Walther Jr.) chegou a ser 

nomeado para um Oscar. Os cinemas do circuito Estação Unibanco são marcos do cinema 

independente e de produções européias no Rio de Janeiro e São Paulo (em que os 

espectadores assistem propaganda do banco como “trailer” e ainda dispõem de máquinas 

eletrônicas do banco)20. Entretanto, muito da imagem que o banco faz de si mesmo hoje 

pode ser ligada à sua própria trajetória, bem como a da família controladora. 

                                                 
20 A família herdou esses cinemas do banco Nacional em 1996. Ana Lúcia Magalhães Pinto criou esse espaço 
em 1993, mas sua família, para seu azar, ficou mais popularmente conhecida pelo fim tumultuado do banco. 



 

 

18 

 

O fino trato e o cosmopolitismo é referente à própria família Moreira Salles, a mais 

internacionalizada das famílias de banqueiros brasileiros. O fundador João Moreira Salles, 

como veremos, manda seu jovem filho Walther para o exterior para cuidar dos negócios da 

família. Este posteriormente traça sua estratégia empresarial a partir de contatos com 

financistas internacionais. Walther Moreira Salles ainda serve ao país como embaixador e 

negociador da dívida externa. Conhecido publicamente também como homem de cultura, o 

embaixador dava festas elegantes e concorridas. Seus filhos hoje cuidam do nome do pai: o 

atual presidente do banco fez pós-graduação em economia nos Estados Unidos e os dois 

cineastas continuam o papel cultural e público do pai. 

 

 

A. DE CAMBUÍ À POUSO ALEGRE 

 

 

 A história da família Moreira Salles como família banqueira começa em 1924 com 

João Moreira Salles, filho de um pequeno sitiante de Cambuí, no próspero Sul de Minas 

Gerais. O Sul de Minas era a região mais próspera na época em que se destacavam as 

plantações de café e produção de laticínios.  Cambuí fica no distrito de Pouso Alegre, 

cidade de onde provêm vários coronéis, inclusive a família da esposa do João, para não 

mencionar a de governadores do estado e presidentes do Brasil, como Artur Bernardes, por 

exemplo. A pequena cidade era um antigo ponto de partida de bandeirantes.  Algumas 

famílias se tornaram prósperas com gado e lavoura.   

 

Tivemos certa dificuldade de angariar informações sobre a infância do João Moreira 

Salles e mais ainda sobre seus pais (sobre os quais nada sabemos).  Entretanto, suspeitamos 

que ser filho de sitiante não significa necessariamente que o futuro comerciante e seus 

familiares carregavam enxadas nas costas. É provável que ele tenha casado com moça de 

uma família da elite de Pouso Alegre, os Vilhena de Alcântara, antes de começar sua 

ascensão. É difícil acreditar que o Coronel Saturnino Vilhena de Alcântara, cujo filho, 

Dráusio, chegou a ser juiz de direito da cidade, teria deixado a filha se casar com um jovem 

simples da roça, sem que seu pai tivesse terras, gado, um armazém, ou qualquer outro bem 
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(ou talento) – mesmo (ou especialmente) se a família estivesse em decadência (o que não 

parece ter sido o caso na época me que ocorreu o casamento). 

 

 A suposta “pobreza originária” de qualquer empresário é promovida pela ideologia 

empresarial, que valoriza o “self-made man”; conseqüentemente, aqueles que escrevem 

sobre seu sucesso (sejam os próprios, sejam revistas de negócios) procuram mostrar que o 

empresário chegou aonde chegou estritamente por causa do seu mérito e não por causa de 

qualquer benefício prévio, especialmente sua origem familiar (cf. Martins, 1976). Os pontos 

de vista oficial da empresa e da mídia consideram apenas os recursos financeiros da família, 

sem considerar que uma antiga família de elite, mesmo que esteja em decadência, pode ser 

portadora de certos capitais sociais, culturais, políticos e até (indiretamente) econômicos. 

Essas vantagens superam sensivelmente as de uma família realmente “simples”, ou em 

mesmas condições financeiras.  

 

Nesse sentido, devemos observar que o que separa uma “grande família” das demais 

não é especificamente dinheiro, mas também o acesso a outros recursos, uma rede social e 

uma educação familiar que promova valores próprios da elite.  É provavelmente por isso 

que localizamos ruas e prédios de várias cidades do interior de Minas e de São Paulo com o 

nome de “João Moreira Salles”, enquanto não localizamos nada parecido no caso do 

Amador Aguiar, carismático presidente do banco Bradesco, que realmente nasceu pobre – 

sem educação familiar, sem contatos sociais e políticos.  Como veremos, seu nome dota 

ruas e prédios apenas da região de Osasco, na Grande São Paulo, onde nasceu o Bradesco. 

 

Ainda devemos considerar o desnível entre condições de vida no interior e na cidade 

urbanizada, como também entre Minas Gerais e Rio de Janeiro (ou São Paulo). As 

condições higiênicas e gama de serviços disponíveis no interior eram inferiores às das 

cidades grandes, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo.  Minas Gerais era notória na 

época pela tuberculose e outras doenças (cf. Wirth, 1977).  Logo, uma família tradicional 

do interior de Minas, especialmente até os anos 50 do século passado, seria sujeita a 

condições hoje consideradas indignas de sua situação sócio-cultural21.   

                                                 
21  Walther Moreira Salles Filho descreve (cf. Folha de São Paulo, 20 dez. 2003) a primeira viagem que seu 
pai fez de Pouso Alegre até Poços de Caldas, ambos no Sul de Minas. Poços de Caldas é descrita como um 
vilarejo de poucos recursos de onde o pai seguiu num lombo de burro. Ainda assim, Pouso Alegre era sede de 
muitas famílias da elite mineira. 
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De qualquer modo, o jovem de Cambuí teve uma ascensão considerável como 

comerciante. Novamente, apesar do nome do empresário figurar em várias ruas de 

várias cidades, foi difícil conseguir informações concretas sobre sua trajetória, exceto as 

oficiais, oriundas do próprio Unibanco, e um artigo do jornalista econômico também 

nascido em Poços de Caldas, Luís Nassif, confidente de Walther Moreira Salles (cuja 

matéria necrológica, publicada na Folha de São Paulo, estamos seguindo aqui). Ao que 

parece, o primeiro empreendimento importante do João foi uma casa comissária de café 

na Mococa, São Paulo.22  Embora abrisse outras lojas depois, o seu principal negócio 

era a casa comissária. Essa casa tornou-se a casa bancária Moreira Salles em 1924, 

localizada na cidade balneária de Poços de Caldas, cidade então em seu auge. Como 

vimos no caso de seu casamento, o nome do empreendimento financeiro esconde 

capitais mais antigos e enraizados na região; seu sócio era Aristides Junqueira, da 

família fundadora de Poços de Caldas e dona de boa parte dos seus negócios e serviços 

(cf. Marras, 2002). Além da sociedade com Junqueira, o capital para o financiamento 

local do café vinha por meio de um convênio com bancos estrangeiros sediados em São 

Paulo23. Assim, João levou seus negócios para o porto principal de exportações na 

época, Santos, onde criou a Companhia Brasileira de Café e depois aumentou seus 

próprios capitais ao comprar fazendas no interior de São Paulo e Paraná. Enquanto isso, 

delegou a seu filho primogênito, Walther, a direção da casa bancária.   

 

 

B. DE POUSO ALEGRE A POÇOS DE CALDAS 

 

 

Walther Moreira Salles, filho mais velho de João Moreira Salles e Lucrécia Vilhena 

de Alcântara, nasceu em Pouso Alegre em 1912.  Ele passou sua infância nessa cidade, 

enquanto seus irmãos menores, Hélio, Elza e José Carlos acompanharam seu pai a Santos, 

                                                 
22 Em Minas, mesmo com a construção de uma ferrovia, que contribuiu para a prosperidade da região Sul, o 
escoamento de café até Santos em São Paulo, produto mais importante de exportação na época do João 
Moreira Salles, tinha que ser financiada através de outros meios que não bancos. Não havia muitos bancos no 
estado e o contato entre o exportador e o fazendeiro era precário. Assim, era preciso um intermediário que 
financiasse a produção de café, organizasse os detalhes da sua exportação em Santos e pagasse o fazendeiro 
(depois de retirar sua comissão). Em Minas Gerais, os bancos geralmente nasceram a partir dessa atividade, 
ou de outro produto agrícola de exportação (cf. ALBUQUERQUE, op. cit.). 
23 Cf. <http://cpdoc.fgv.br/nav_jk/htm/biografias/Walter_Moreira_Sales.asp>. 
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onde João montou sua exportadora de café. Sobre a vida e sorte de Hélio, Elza e José 

Carlos nada sabemos. Certamente ao primogênito foi dado um papel diferenciado dos 

irmãos. Por exemplo, até os oito anos de idade, o jovem Walther foi deixado em Pouso 

Alegre para ser criado pelo tio materno Dráusio Vilhena de Alcântara, juiz de direito da 

cidade24.  Aos oito anos, Walther se reúne com seu pai e irmãos em Poços de Caldas, para 

onde a família e os negócios do pai (a casa comercial) estavam se deslocando. Nessa época, 

João abre a casa bancária em sociedade com Aristides Junqueira. Em 1932, estimulado pelo 

tio Drausio, começa o curso de Direito em São Paulo e, em 1933, torna-se sócio da casa 

bancária Moreira Salles, depois que o pai comprara todas as ações do Junqueira. 

 

A localização estratégica da casa comercial e as alianças matrimonial e profissional 

do João Moreira Salles provavelmente renderem frutos para seu filho primogênito.  Poços 

de Caldas, afinal de contas, tornou-se o balneário da elite do país, especialmente no período 

que compreende as duas guerras mundiais, quando a mesma elite deixava de viajar para 

Europa. Além de ser situado no rico Sul de Minas, fazia parte do Circuito das Águas. Como 

não havia remédios sintéticos nem vacinas (para várias doenças) até depois da Segunda 

Guerra (quando o balneário entra em decadência), as pessoas se tratavam dos mais variados 

males (tuberculose, artrite, sífilis) mergulhando nas águas minerais do balneário. 

 

O auge de Poços é na década de 30 quando a cidade é reformada e recebe a família 

Vargas, recém empossado no governo. A aliança com Vargas (cuja filha predileta, Alzira, 

Walther Moreira Salles chegou a namorar) seria fundamental posteriormente (MARRAS, 

2002). Os Vargas bem como as outras personagens célebres da temporada em Poços se 

reuniam no Palace Hotel onde o jovem Moreira Salles fez amizades com o músico Ary 

Barroso, com o magnata de imprensa Assis Chateaubriand além da própria família de 

Vargas. Enfim, João Moreira Salles já devia contar com suficiente capital social e 

econômico, pois não seria qualquer um que entraria no Palace Hotel e faria parte de uma 

elite em um balneário da elite. Antônio Cândido, morador da cidade, conta que seu pai 

conhecia o dono do Palace e, por isso, conseguia lá entrar.  Para o escritor, o jovem 

Moreira Salles já seria dos freqüentadores de destaque do hotel e cassino (MARRAS, 2002, 

                                                 
24 A questão do avunculado, caro à literatura antropológica se coloca aqui, no caso de Moreira Salles bem 
como no caso do Olavo Setúbal, presidente do Itaú, que foi criado por seu tio materno, Alfredo Egydio de 
Souza Aranha, como veremos no capítulo II. Nos dois casos, um filho foi separado da família para fazer sua 
educação com um tio materno do lado mais rico e próspero da aliança matrimonial. Nos dois casos, o tio 
auferiu uma educação diferenciada ao filho escolhido. 
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p.391).  Devemos concluir, assim, que João Moreira Salles (que, de qualquer maneira era 

sócio da família mais importante da cidade, os Junqueira) não devia ser empreendedor de 

pouca importância, pois seu filho mal havia completado 20 anos na época, e já dispunha de 

capital suficiente para namorar a filha do presidente da república. 

 

Walther Moreira Salles fez sua primeira viajem para os Estados Unidos aos 28 anos. 

Os dois relatos que temos desse fato variam consideravelmente.  O relato do jornalista Luís 

Nassif (Folha de S. Paulo, 11 mar. 2001) segue a ideologia do “self-made man” e apresenta 

Moreira Salles como um herói. De acordo com ele, o jovem viajou a convite do 

Departamento do Estado Norte-Americano para cumprir um estágio no mercado financeiro 

de Nova Iorque. Lá teria travado contato com a futura elite do mercado financeiro 

internacional (a narrativa assim soa como sintoma do seu destino como grande banqueiro). 

Moreira Salles ainda teria se tornado amigo de um representante da Catepillar e assim 

conseguido ser representante dessa firma (líder em tratores) no Brasil. Já para a página on-

line do Unibanco, o jovem Moreira Salles simplesmente cumpriu seu dever: viajou como 

diretor da Companhia Brasileira do Café (empresa criada pelo pai) para conhecer outras 

firmas importadoras de café (a serviço, naturalmente, do pai). Além disso, ele já teria a 

pretensão de conseguir a representação da Catepillar de antemão (possivelmente uma 

estratégia, novamente, da família e da empresa).  

 

Seja como for, Walther Moreira Salles volta dos Estados Unidos como representante 

exclusiva da Catepillar no Brasil e acompanhado a que seria sua primeira esposa, Hélène 

Marie Tortoise, filha de um alto executivo da empresa francesa Coty (pelo que entendemos, 

se casaram no exterior).  Seis anos depois, nasce o único filho do casal, Fernando Roberto. 

Antes do fim da década, o casal se separa. 

 

 De volta a Poços, em 1940, a casa bancária torna-se banco (novamente, nos 

perguntamos até que ponto o estágio em Nova Iorque teria contribuído para essa 

transformação). Essa possibilidade surge com as reformas bancárias promovidas por 

Vargas, que recriavam o Banco do Brasil e redefiniam o tipo e a quantidade de capital 

necessário para ser considerado um banco, além das possibilidades de concessão de créditos 

(especialmente agrícolas) que seriam concedidos pelo Estado, atrelados ao novo Banco do 

Brasil (lembremos que o Banco Central apenas começa a funcionar nos anos 60). Como um 
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banco deveria ter quantia de capital suficiente, a Casa Bancária Moreira Salles procurou 

fazer fusões com outras instituições também com pretensões a se tornarem bancos25. De 

acordo com a história oficial do próprio banco, um dos seus concorrentes mais fortes seria a 

casa bancária de Botelhos (a 30 km de Poços) do italiano Pedro di Perna.  Di Perna sugere a 

fusão com o Machadense, de um grupo de fazendeiros do centro cafeeiro de Machado. 

Estes estariam preocupados com seu café e à procura de alguém para tomar conta do seu 

braço financeiro.  Um deles, Oscar de Paiva Westin, sugere o nome “Banco Moreira Salles” 

por esse nome ser de maior expressão.  João Moreira Salles continua como Presidente do 

banco e Pedro di Perna se torna presidente executivo da matriz de Poços (e permanece 

ligado ao banco até sua morte em 1982). Enquanto isso, Walther Moreira Salles ruma em 

direção ao Rio de Janeiro. 

C. DE POÇOS DE CALDAS AO RIO DE JANEIRO 

 

 

Com a chegada de Walther Moreira Salles ao Rio de Janeiro o banco passa ter 

representação na então capital do país.  É nesse período que o filho primogênito ganha 

nome próprio como figura pública. As boas relações do João Moreira Salles com Getúlio 

Vargas certamente ajudaram à carreira pública de Moreira Salles nesse período. Sua própria 

experiência no exterior e a educação recebida também influenciaram, pois em 1948 é 

nomeado diretor da Carteira de Crédito Geral do Banco do Brasil. Quando Vargas é eleito 

em 1950, este lhe indica como superintendente da SUMOC (superintendência de moeda e 

crédito, embrião do futuro Banco Central) onde organiza o departamento econômico e de 

fiscalização. Nesse mesmo ano, compra o empreendimento Bodoquena em Mato Grosso do 

Sul (na época, ainda Mato Grosso), tendo como um dos seus sócios Nelson Rockefeller. Em 

1952, é incumbido por Vargas de negociar a dívida brasileira nos Estados Unidos na 

condição de embaixador.  

 

É como embaixador que ele conhece sua segunda esposa, Elisa Margarida 

Gonçalves, secretária do presidente do SUMOC, filha de um comerciante português e ex-

aluna do colégio Sion, no Cosme Velho, no Rio de Janeiro. Com ela teve três filhos: 

                                                 
25 Lembremos que o país atravessava desde o fim da década de 1920 uma crise financeira devida, em parte, ao 
crédito duvidoso de muitos bancos pequenos que chegavam a emitir notas próprias (cf. LEVY, 1972). Em 
1921, a emissão de moeda é lastreada ao Banco do Brasil, que passa a controlar sua circulação. Assim, a 
abertura indiscriminada de bancos é limitada. 
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Walther Jr., Pedro e João. Nos anos 70, o casal se separa. Moreira Salles continuou, de 

forma intermitente como embaixador (devido a discordâncias com as políticas do Juscelino 

Kubitschek teria desistido de servir a seu governo) até o golpe de 1964, quando se retirou 

definitivamente da vida pública (foi ministro do presidente João Goulart, deposto naquele 

ano) se voltando agora para os negócios. Em 1968, seu pai, presidente do conselho do 

banco, morre, o que reforça a necessidade do embaixador voltar suas atenções para as 

empresas.   

 

Walther Moreira Salles é considerado ainda hoje mais puclicamente como  e homem 

do estado. Com efeito, os arquivos do CPDOC dão mais importância à sua vida pública 

(que faz parte do chamado “anos JK” para essa instituição) e Luís Nassif, seu confidente, 

declara que o próprio lembrava mais dos seus negócios públicos que dos particulares, que 

muitas vezes “eram deixados” para sócios (o que, entretanto, é a norma para muitas famílias 

controladoras de grandes empresas). Moreira Salles é até hoje considerado e preferiu se 

considerar como “o embaixador” mais do que “banqueiro”. Muitos intelectuais e jornalistas 

(como Nassif) consideram o período que vai do fim da Segunda Guerra até o golpe de 1964 

como o mais fértil do desenvolvimento nacional e certamente a figura de Moreira Salles 

está atrelado a essa imagem de país em vias de prosperidade.  

 

 A imagem de homem culto e sofisticado, própria de um embaixador foi também 

alimentada por sua intensa vida social. Já falamos de Poços de Caldas. Depois, no Rio de 

Janeiro com a primeira esposa, circulava com Lilly e Horácio de Carvalho (outro grande 

magnata da mídia; Lilly depois de ficar viúva se casaria com Roberto Marinho). Não 

apenas para Nassif como também para a revista Época de 4.10.99 (ano em que sua mansão 

da Gávea é convertida em Instituto), as festas do embaixador dos anos 50 e 60 eram das 

mais memoráveis (e disputadas) do Rio de Janeiro. Na lista de convidados constavam 

atrizes e celebridades estrangeiras (entre as quais Greta Garbo e Madonna, posteriormente).   

 

Entretanto, em termos de mercado financeiro, os Moreira Salles (pai e filho) 

acabaram sendo precursores, de certa forma pioneiros, do banco contemporâneo no Brasil.  

Talvez não pudesse ser diferente; pai e filho tiveram como diferencial a internacionalização 

dos seus negócios. João aparentemente não tinha grandes reservas de capital para reinvestir 

(ou reconverter) e suas alianças (tanto com os Vilhena de Alcântara como também com os 
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Junqueira) eram mais uma garantia de nome e terras, pois as duas grandes famílias aliadas 

perderam importância posteriormente (enquanto a família Moreira Salles ficou cada vez 

mais conhecida).  Ao oferecer negócios para estrangeiros querendo especular com terras, 

exploração de recursos e serviços no Brasil (como os Rockefeller), ganharam contatos com 

e aprendizagem de técnicas e práticas do exterior, que talvez não interessassem a famílias 

mais tradicionais, ou empresários bem estabelecidos. Em termos de finanças, diz Nassif 

(op.citado) que, da mesma forma que Poços de Caldas teria colocado Moreira Salles em 

contato com a elite nacional, e Nova Iorque com a elite financeira norte-americana, o Rio 

de Janeiro lhe teria colocado em contato com as elites financeiras européias, que geralmente 

incluíam pessoas que fugiam dos conflitos da Segunda Guerra, especialmente judeus. De 

acordo com Nassif, é com eles que Moreira Salles teria entrado no mercado de câmbio 

(para negociar com a diferença de valor entre moedas nacionais) e de negociação de títulos 

da dívida de países.26 O resultado final é que Walther Moreira Salles foi, sem dúvida, o 

mais internacionalizado dos banqueiros-empresários. 

 

Na época da ditadura militar que começa em 1964, o cenário político e econômico 

muda. Os câmbios nas regras econômicas que regem o país levam a uma corrida para a 

expansão, especialmente dos bancos.  A reforma bancária é aprovada no início dos anos 60 

(mas consolidada especialmente a partir de 1967); as novas regras favorecem instituições 

maiores, o que leva a uma onda de fusões e à ênfase, conseqüentemente, em ter um número 

maior de depositantes.  Além disso, o banco pode captar recursos (cambiais) e formar 

parcerias no exterior (na área de seguros, por exemplo) e emprestar esses recursos ao 

governo. O resultado é simples: o que o Banco Moreira Salles fez trabalhando com o 

                                                 
26 É sempre a conexão internacional que distingue Moreira Salles de outros empresários com bancos nessa 
época, que passaram a especular no mercado internacional de finanças apenas nos anos 70 quando o governo 
liberou a especulação direta no mercado internacional – justamente na época em que esse mercado foi 
informatizado. Como sempre, foi seu conhecimento pessoal que lhe mostrou o caminho, nesse caso dois 
irmãos financistas europeus. O exemplo concreto nos anos 50 nos é fornecido por Nassif (cf. NASSIF. Folha 
de S. Paulo, 28 fev. 2001): “A Inglaterra saíra da Segunda Guerra devendo para o mundo e montara um plano 
de pagamento das dívidas com ativos ingleses. Todos as dívidas foram relacionadas, transformando-se em 
moedas. Havia a libra Brasil, a libra Egito, a libra Suíça e assim por diante. Criou-se um mercado informal em 
Zurique, onde essas moedas eram negociadas. Com as informações que recebeu sobre esse mercado, Moreira 
Salles traçou uma estratégia exemplar com o banco S.G. Warburg. Por meio do café, do qual continuava 
sendo grande exportador, acumulou dólares e passou a comprar libras egípcias (que valiam menos do que as 
brasileiras pelo fato de existirem mais ativos ingleses no Egito). Depois, seu braço direito, Homero Souza e 
Silva, fazia swaps com libras Brasil no mercado de Zurique. Os créditos eram depositados no Warburg, que ia 
comprando, aos poucos, o controle acionário da Brazil Warrant, o maior ativo inglês no Brasil, dono da maior 
exportadora de café, de armazéns, alfandegados, fazendas. Quando completou o processo de aquisição, ele foi 
oficializado e o grupo ficou com o direito de remeter dólares para o pagamento pelo câmbio oficial, que era 
metade do valor do paralelo. Ao terminar a operação, bastou a venda de parte das terras da Brazil Warrant 
para quitar completamente a compra.” 
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mercado cambial e de títulos (visto como inovador) agora se torna obrigatório para criar 

mais possibilidades de capitalização, pois o capital produtivo começa a perder em favor do 

especulativo. A crise industrial do fim da década de 60 resulta também na financeirização 

do país e na formação de grandes conglomerados (grupos de empresas de bens e serviços 

nucleados ao redor de um banco). 

 

Essas mudanças mais gerais coincidiram com a morte de João Moreira Salles, em 

1968, até então presidente do conselho da administração do banco, contribuindo para que o 

filho e seus sócios modificassem a estratégia da empresa e sua composição.  Já no início da 

década de 70, o banco (como os outros aqui estudados) torna-se um grande conglomerado. 

Um grande passo foi a compra do Banco Predial (na verdade, um pequeno “holding”, já que 

seu dono também controlava outras empresas) no Rio de Janeiro, no início da década. 

Como esse banco já contava com certo número de agências e depositantes, o banco Moreira 

Salles podia deslocar a sede da companhia para Rio de Janeiro onde se tornou a “União dos 

Bancos Brasileiros”, renomeado “Unibanco” em 1975, tornando-se um grande banco de 

depósitos.27 

 

Como podemos ver na comparação das diretorias do banco de 1970 e 2003 (Anexo 

III), o conselho do grupo Moreira Salles é composto por sócios e amigos de João e de 

Walther Moreira Salles, pessoas que lhes ajudaram a consolidar suas carreiras e fundar o 

Unibanco. São essas pessoas que sempre dirigiam a instituição e representavam o 

empresário junto a associações políticas. Em geral, Moreira Salles não comprava outros 

bancos, mas se fundia a eles, e seus controladores passavam a ocupar posições na nova 

diretoria, ou mais comumente como grandes acionistas no conselho. Aos poucos, o grupo 

Moreira Salles tornava-se acionista majoritário. Como visto acima, Pedro di Perna entrou 

no quadro do novo banco (como seu primeiro diretor), “confiou no bom nome” do Moreira 

Salles e lá ficou até o fim da sua vida. José Marcelino Gonçalves Neto era o dono do Banco 

Predial. Alguns nomes são provavelmente de empresários que fizeram parcerias com o 

banqueiro em outros empreendimentos. Júlio de Souza Avellar é um dos ex-presidentes do 

Banco do Brasil, obviamente pessoa com conhecimento do funcionamento financeiro do 

país, que, como Moreira Salles, já chegou a ocupar cargo no mesmo banco e depois no 

SUMOC.  Além disso, Souza Avellar já presidiu a Associação atacadista do café e a 

                                                 
27 O nome se inspirou na Union dês Banques Suisses. 
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Associação comercial do Rio de Janeiro. Como João Moreira Salles, criou seu império a 

partir do financiamento e exportação de café. Marcílio Marques Moreira serviu a Moreira 

Salles no Itamaraty como diplomata, quando o primeiro foi embaixador. 

 

Um dos nomes de maior destaque no conselho de 1970 foi Roberto Konder 

Bornhausen.  A família Bornhausen é uma das mais tradicionais de Santa Catarina e, até 

hoje, se destaca na política nacional (Jorge, irmão do Roberto, é presidente do Partido da 

Frente Liberal, o PFL).  Roberto entrou no banco em 1969 e depois se tornou presidente 

diretor. Ainda representou o banco como presidente da Febraban e presidiu o Conselho do 

holding Unibanco. Atualmente, sua família é a única além da própria família Moreira Salles 

a deter ações de importância no Instituto Moreira Salles.  Provavelmente é também a única 

família tradicional (de antigos proprietários com influência generalizada no seu estado) a ter 

importância no conselho do banco, cujos integrantes até hoje tendem a ser empresários e 

funcionários do alto escalão, que não são necessariamente ligados a famílias tradicionais 

(Até o momento, não podemos dizer mais sobre como essa amizade foi estabelecida). 

 

A União de Bancos Brasileiros, criada em 1972, foi um dos primeiros grandes 

conglomerados do país e certamente um dos maiores dessa época.  O maior banco da época 

era Bradesco.  Houve planos de criar uma fusão entre os dois gigantes.  O fato é 

significativo para nosso estudo, pois demonstra que banqueiro não é uma categoria estática, 

mas que descreve indivíduos e famílias com recursos e trajetórias diferentes. Da mesma 

forma, a estrutura e o funcionamento dos próprios bancos refletem seu dono (ou presidente, 

no caso do Bradesco) e, portanto, não são simplesmente intercambiáveis. Se a fusão entre 

Unibanco e Bradesco tivesse dado certo, o duo teria dominado a vida financeira nacional. 

Entretanto, nem os donos (Walther Moreira Salles e Amador Aguiar) eram compatíveis e 

nem seus bancos. 

 

Tanto para a revista Exame quanto para Luís Nassif, o fracasso do negócio ocorreu 

por causa de diferenças de “cultura” (ou estilos).  Bem que a tentativa durou cerca de dois 

anos – foi noticiada em 1972 e abandonada em 1973.  Como vimos, a tendência do Banco 

Moreira Salles era de se fundir com um outro banco (ou outro tipo de empreendimento) e 

gradualmente incorporá-lo, como de fato aconteceu com a União de Bancos Brasileiros.  Já 

Amador Aguiar do Bradesco não queria se tornar sócio minoritário que derrubaria a 
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imagem do carismático presidente diretor “personalista” (como veremos no capítulo 3).  

Seja como for, nos parece bem provável que duas personalidades fortes (publicamente) e 

bem sucedidas como Walther Moreira Salles (controlador do Unibanco) e Amador Aguiar 

(presidente diretor de Bradesco) seguramente teriam certa dificuldade em ceder às 

pretensões do seu par – os dois conglomerados estavam chegando a seu auge e só cresciam 

verticalmente nessa época. Novamente, a incidência serve para ressaltar a diversidade do 

mundo dos banqueiros: o “cosmopolita” Walther Moreira Salles e o “caipira” Amador 

Aguiar apenas tiveram em comum seu extraordinário sucesso. 

 

Contudo, o que mais nos interessa aqui é a imagem de “diferenças culturais”, o que 

serviu para quase estereotipar cada um dos dois bancos em questão e, naturalmente, a 

imagem dos seus donos, vistos como opostos diatômicos, exceto pelo sucesso (Exame, abr. 

1972).  O Bradesco já nessa época engrossava suas próprias lendas (com o próprio Aguiar à 

frente) com suas regras e ritos puritanos e a simplicidade espartana dos funcionários (que, 

como veremos, eram proibidos de usar cabelos compridos, bigode, ou barba), quase 

nenhum dos quais tinham feito estudos superiores. Segundo um relato, quando o então 

presidente diretor do Unibanco, Israel Vainboim chegou às portas da Cidade de Deus, sede 

do Bradesco em Osasco, São Paulo, foi barrado por ter cabelo comprido, proibido pelas 

regras do banco paulista (Exame, abr. 1972).  

 

No país, entretanto, mais que usar o cabelo da hora, um executivo que entra para 

trabalhar num banco em 1969 já com um MBA em Stanford no currículo, como foi o caso 

do Vainboim, era pouco comum. O mais comum na época ainda era ter formação em 

direito, engenharia, ou talvez medicina em uma faculdade nacional.  Como veremos no 

Capítulo III, os executivos do Bradesco, por outro lado, não tinham nenhum estudo 

universitário (ou no caso do próprio Aguiar, nem mesmo o ginásio), igualmente incomum 

nessa época. De fato, “as culturas” dos dois bancos eram realmente diferentes. 
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D. DO RIO DE JANEIRO A SÃO PAULO 

 

I. OS HERDEIROS: ECONOMISTAS E BANQUEIROS 

 

 

No fim dos anos 70, o Unibanco teria resolvido consolidar seus ganhos e terminar 

sua expansão. Os outros grandes bancos comerciais serão forçados também a conterem seus 

ganhos mais tarde, com o Plano Cruzado, implementado em 1986, sob o governo Sarney, 

no que seria lembrado como a primeira grande crise contemporânea do sistema financeiro 

após as modernizações associadas à era Vargas. O plano estipulou limites rígidos para os 

juros num cenário em que começava uma crise de hiperinflação. O gigante Bradesco, o 

maior banco privado desde os anos setenta, é forçado a limitar a abertura de novas agências 

e cortar o seu quadro de funcionários, também o maior do país. Algumas instituições, como 

Comind (grande banco comercial na época), não vistas como sólidas (seguimos Exame), 

são forçadas à liquidação. 

 

Bradesco e Itaú são consolidados como sendo os maiores bancos privados e o 

Unibanco resolve correr atrás do cliente “A” e “B”.  É também nessa época que se começa 

a passar o bastão de mando para os filhos. Estes se tornam adultos e amadurecem em um 

mundo diferente do mundo dos seus pais. A primeira geração de banqueiros era, na 

verdade, de grandes empresários, geralmente ecléticos para os padrões de hoje (já que cada 

filho tende a restringir seu raio de atuação a uma única área), e muitas vezes ouvidos pelos 

governantes sobre assunto extrafinanceiros.  

 

Esse mundo mudou. Em primeiro lugar, a partir de 1988, os empresários são 

proibidos pelo governo de participar simultaneamente da vida política e empresarial.  

Possivelmente, contudo, essa proibição nem era necessária; pois os militares estimularam a 

financeirização do país e, assim, os bancos começaram a ter bem mais rentabilidade que 

outros tipos de empresas. As associações de classe dos banqueiros cuidavam da política dos 

bastidores. E os filhos passam a não ser mais empresários nacionais e nem homens 

públicos, mas “banqueiros” – são criados e educados para se especializarem em assuntos 

financeiros e adquirem essa identidade pública. Enfim, os herdeiros dos grandes pioneiros 
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(como efetivamente foram seus pais no mundo financeiro) especializam-se em seu ramo 

geralmente fazem algum tipo de pós-graduação, de preferência nos Estados Unidos e, em 

Administração ou Economia. A especialização, aliás, acontece dentro das próprias famílias. 

É comum um ou mais filhos cuidarem do banco enquanto outros cuidam de outras empresas 

da família, de terras28 e outros bens da família.  A família Moreira Salles não é nenhuma 

exceção. 

 

 Diz João Moreira Salles Neto, numa entrevista para uma revista on-line (cf. Vilaca, 

2003), por exemplo: “Na minha família, acho que tudo mundo fez Economia. Todos meus 

irmãos fizeram Economia sem exceção. Decidir uma carreira quando se tem 17 anos é algo 

muito difícil – e eu, por falta de opção, fiz o curso”.  É possível entrever, pela entrevista, 

que Walther Moreira Salles desejasse que todos seus quatro filhos seguissem carreira em 

finanças e negócios já que, aparentemente, foram todos levados a estudar economia. 

Entretanto, mesmo que cada um aparentemente tenha seguido seu próprio caminho, todos 

os quatro contribuíram para propagar a imagem do pai que surgiu nos anos 50 e 60: 

banqueiro, empresário, investidor e homem público culto. Um filho, Pedro, é efetivamente 

o banqueiro da família. Fernando Roberto, o primogênito, administra os outros negócios da 

família que não integram o holding financeiro. O segundo filho, Walther Jr., e o caçula, 

João Neto, são cineastas. Além de representar os interesses culturais do pai, Walther Jr. e 

João também são seu braço “público”, pois a videoprodutora desses dois irmãos financia 

cinema latino-americano. 

 

O filho primogênito, Fernando Roberto, começou a trabalhar no banco, mas não 

ficou por muito tempo. Como já dissemos, ele cuida hoje de outros negócios da família. A 

seu respeito, nos faltaram informações mais concretas. Todavia, tudo indica que Fernando 

seja algo entre empresário, administrador e investidor. É sócio de outros empreendimentos, 

como a editora Companhia das Letras, por exemplo, e encontramos seu nome no conselho 

de administração de negócios em que seu pai provavelmente também era acionista. 

 

Pedro Moreira Salles, 13 anos mais novo que Fernando e terceiro dos quatro filhos 

do Walther Moreira Salles, é quem toma conta do banco.  Ele seguiu o caminho 

                                                 
28 As terras muitas vezes são fazendas produtivas em que se destaca o café e a agropecuária. Daí a formação 
específica dos filhos para essa finalidade. Além do neto de Aguiar, agrônomo, uma filha do Ângelo Calmon, 
último presidente do Banco Econômico, também se dedica a cuidar das terras da família. Ela é veterinária. 



 

 

31 

característico de herdeiros de grandes empresários – começou de baixo no banco e foi 

subindo aos poucos até ter experiência e comprovar competência e vontade para o posto 

máximo. É possível que esse mecanismo tenha “filtrado” Fernando Roberto, que não quis 

ou não pôde cumprir o papel que hoje é de Pedro. Este último começou a trabalhar no 

banco em 1987 depois de se graduar em Economia na PUC-RJ e concluira pós-graduação 

em UCLA, nos Estados Unidos.29  

 

 “No início, ele participava das reuniões do comitê executivo, uma vez por semana. 

Dois anos depois, assumiu uma cadeira no conselho de administração do Unibanco. Em 

1991 (...) assumiu a vice-presidência do Conselho de administração do Unibanco, quando 

seu pai (...) passou a presidência para Roberto Bornhausen. Depois, ele assumiu a 

presidência do conselho em 1998, onde se encontra até hoje.” (Folha S. Paulo, 7 abr. 2004) 

Enfim, chegou à presidência do conselho 11 anos após começar a trabalhar no banco e 

acumular experiência para ocupar o posto máximo. 

 

O segundo filho, Walther Jr., e o caçula, João Neto, também estudaram Economia, 

mas, nas suas próprias palavras, não tiverem interesse em seguir uma carreira econômica. 

Com efeito, os dois não parecem ter se lançado no cinema simplesmente por causa das 

possibilidades que seu patrimônio lhes auferiu. Os dois irmãos parecem ter começado 

trabalhando em agências publicitárias30. Depois lançaram uma produtora própria que visava 

a financiar o cinema nacional além de produzir seus próprios filmes. Como o financiamento 

das artes no Brasil é precário – geralmente depende do governo Federal, empresas privadas 

e/ou estrangeiras, pois não existe uma “indústria” cinematográfica no país (seja privada, 

como Hollywood, ou estatal, como na Europa) – a produtora dos irmãos Moreira Salles tem 

sido útil para cineastas nacionais cujos filmes não necessariamente têm apelo comercial31.  

Por outro lado, é claro que ser filho de banqueiro (leia-se, ter acesso a recursos e pessoas) 

facilitou a carreira dos dois cineastas. 

                                                 
29 Uma das nossas grandes dificuldades nessa pesquisa foi sermos forçados a depender de dados de revistas e 
jornais, muitas vezes conflitantes entre si. Pelo menos uma das fontes diria que fez graduação nos EUA e 
outras, na PUC. 
30 Encontramos propaganda dirigida por eles na empresa de Washington Olivetto, W Brasil, que inclusive fez 
propaganda para o próprio Unibanco. Os irmãos também fizeram propaganda para a rede de cosméticos O 
Boticário. 
31 Embora de grande destaque, os irmãos Moreira Salles não são o único exemplo de “mecenato progressista” 
– ou seja, de apoiar empreendimentos que não necessariamente sejam de grande apelo comercial. Katy 
Almeida Braga, herdeira do Banco Icatú (de Antônio Almeida Braga), lançou uma gravadora própria, Biscoito 
Fino, conhecida por produzir MPB. 
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II. OS NEGÓCIOS E A FAMÍLIA HOJE 

 

 A primeira grande decisão pública de Pedro em 1992, quando ele já ocupava a 

posição de vice-presidente do Conselho, é de exonerar Israel Vainboim, diretor executivo 

do banco durante os anos 80. Este passa ao conselho de administração, onde permanece até 

hoje.  Seu colega, Tomas Zinner, mais antigo que Vainboim (entrou no banco em 1965) 

toma seu lugar até 1997. Zinner é também formado em Economia (pela UFRJ) e conta com 

uma pós-graduação no exterior (mestrado em Economia pela Universidade de Chicago). É 

nessa mesma época que o Unibanco resolve fazer as malas e colocar sua sede em São Paulo 

(a família Moreira Salles, entretanto, como boa parte da diretoria do banco, continua 

solidamente carioca em termos de vida social e residência principal). Zinner dirigia o banco 

na época da sua última grande aquisição: a absorção do Banco Nacional em 1996, ano 

chave para os bancos nacionais. Estamos no auge do plano Real. Duas coisas (interligadas) 

importantes acontecem nessa época que tiveram importância para nosso estudo: a ascensão 

política da escola da Economia do PUC do Rio de Janeiro, onde os filhos Moreira Salles 

estudaram, e a nova reforma promovida no governo Fernando Henrique Cardoso. O grupo 

da PUC promove uma reforma bancária importante: aos bancos estrangeiros é permitido 

competir com plena igualdade (leia-se, como bancos comerciais) com bancos nacionais. Em 

1996 Brasil assina os acordos da Basiléia, sede do Banco Central dos bancos centrais, que 

regula os bancos de todos os países signatários. As regras que ditam os ativos (formas de 

captar recursos e valores de cada tipo de recurso) são enrijecidas e alguns bancos que já não 

eram considerados sólidos entram em colapso, e outros são vendidos para bancos 

estrangeiros, por prevenção, ou porque seus donos resolveram sair do negócio agora mais 

complicado dos grandes bancos comerciais, e concentrar seus esforços em bancos de 

investimento.   

 

Em 1995, dois antigos e grandes bancos comerciais entram em colapso, colocando 

milhares de poupadores em risco: o já mencionado Nacional, de Minas, do ex-senador e 

governador José de Magalhães Pinto, e o baiano Econômico, do ex-ministro Ângelo 
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Calmon de Sá.32 O Banco Central lança o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 

Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), programa de ajuda financeira para 

sanear o sistema financeiro e proteger as poupanças de clientes cujos bancos entraram em 

falência.33 No caso do Nacional, o BC lança mão do Proer para sanear o banco e vendê-lo 

para o Unibanco — o único caso nessa época de um grande banco falido ficar em mãos 

nacionais.34  O presidente do Banco Central na época era Pérsio Arida, economista e 

professor de Economia na PUC-RJ que também tem cadeira no conselho de administração 

do Unibanco desde 1989.  O então presidente do BNDES, André Lara Resende, filho do 

jornalista mineiro Otto Lara Resende, formado em Economia pela PUC ocupa também uma 

cadeira no conselho do Unibanco desde 1989. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, 

organizou o curso da Economia na PUC e é amigo da família Moreira Salles35.  

 

O Unibanco conseguiu absorver o banco Nacional e todos seus clientes36. Apesar do 

tamanho do Nacional (Exame fala em “abradescer”; trocadilho com o Bradesco, banco 

popular por excelência, e a idéia de “descer de nível”), o Unibanco mantém a imagem de 

banco de classe média alta. Pedro Malan entrou como vice-presidente do conselho de 

administração depois de sair do governo em 2003 (junto, aliás, com o também ex-diretor do 

BC, Pedro Bodin de Moraes, também formado em Economia pela PUC- RJ, e com 

doutorado em Economia pelo MIT nos EUA).  

 

Quando Pedro Moreira Salles se torna presidente do Conselho, em 1998, ele 

promove novas mudanças ao reorganizar a estrutura da direção do banco. Basicamente, a 

direção é descentralizada; há um presidente para o banco de varejo (depositante comum) e 

                                                 
32 Outra grande mudança, possibilitada pelos acordos de Basiléia: proteger o depositante em caso de colapso 
do banco, que existe no Brasil apenas a partir de 1996, um ano depois do escândalo do Nacional. 
33 O Proer gerou polêmica na mídia e na opinião pública em geral por ser visto como uma forma de cobrir 
rombos criados por banqueiros corruptos, especificamente nos casos Nacional e Econômico. 
34 Entre 1995 e 1998 foram vendidos os seguintes grandes bancos comerciais: os bancos de origem mineira, o 
Real para o holandês ABN-AMRO, Bandeirantes para o espanhol BBV; Bamerindus, de origem paranaense, 
do senador e ex-ministro Vieira Andrade, para HBSC de Hong Kong. O Econômico acabou ficando também 
com o BBV. Entretanto, os ativos do BBV no Brasil foram vendidos para Bradesco em 2003. 
35 Houve polêmica na época, pois o filho do presidente Fernando Henrique Cardoso, Pedro Henrique, era 
casado com Ana Lúcia Magalhães Pinto, filha do fundador do Nacional. Entretanto, Ana Lúcia era apenas 
acionista do banco (a maioria das herdeiras não participa das reuniões) e Pedro Henrique nem chegou a 
trabalhar no banco.  De qualquer modo, a família Magalhães Pinto achou que foi desfavorecida e está 
processando o governo federal. Em outras palavras, a proximidade (ou não) entre as famílias Magalhães Pinto 
e Cardoso não parece ter influenciado a venda do Banco Nacional. 
36 Vale mencionar que o Unibanco também ganhou o espaço cultural do Nacional, basicamente uma sala de 
cinema. O espaço foi criado por Ana Lúcia Magalhães Pinto em 1993. Hoje é conhecido como o “Espaço 
Unibanco” o cinema erudito mais conhecido no Rio de Janeiro hoje. 
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outro para o atacado (empresas).  Há departamentos separados para “gestão de riqueza”, 

que apenas começam a se generalizar agora no país37, e para a área corporativa (cujos 

clientes são empresas). Recentemente, Pedro Moreira Salles resolveu estreitar seu comando 

sobre o banco — no primeiro de Julho, 2004, ele se tornou presidente executivo 

transformando Pedro Malan em presidente do conselho. Os “PUC boys” definitivamente 

passam a dirigir o banco: João Dinonísio Amoedo e Márcio Schettini, colegas de turma, 

presidirão os setores de atacado e varejo, respectivamente, e Daniel Gleizer, ex-diretor do 

BC e também oriundo da PUC, “será responsável pela área de riscos (mercado, crédito 

operacional), pesquisa macroeconômica e estrutura” (Folha de S. Paulo, 7 abr. 2004). 

 

Entretanto, não é só de banco que vive a família Moreira Salles. Afinal, no 

Conselho de administração, tanto do banco quanto do holding há apenas um representante 

da família, Pedro. Fernando Roberto participa em outras empresas fora do holding. Onde os 

interesses de toda a família se unem é no Instituto Moreira Salles, criado em 1992, em 

Poços de Caldas. Em 1996 abre-se um segundo Centro Cultural, em São Paulo, em 1997 

um terceiro em Belo Horizonte e, finalmente, em 1999, o centro do Rio de Janeiro, na 

mansão do embaixador no bairro da Gávea. A inauguração do centro cultural contou com a 

presença do então presidente da república, Fernando Henrique Cardoso. Hoje o Instituto 

mantém uma casa de cinema, galeria e café onde os visitantes podem se apreciar os amplos 

jardins desenhados por Burle Marx e o ar, algo nostálgico (a arquitetura é típica do 

modernismo dos anos 50) de uma mansão “digna de um grande embaixador”. 

 

Para o economista Roberto Campos, em artigo publicado na revista Época 

(4/10/99), os padrões de doações do Instituto Moreira Salles estariam mais próximos do 

modelo americano de mecenato, onde empresários financiam orquestras, universidades, 

museus e jardins. De fato, todos os quatro irmãos ocupam lugares no Conselho de 

administração do Instituto, além de dois funcionários antigos do banco, talvez os que têm 

maior aproximação com a família, a saber, Gabriel Jorge Ferreira, com a família desde 

                                                 
37 Wealth management (gestão de riqueza) é um conceito mais comum nos EUA (cf: MARCUS, 1983) e 
Europa (Pinçon, 1998). Na França é conhecido como Gestion de patrimoine, onde gestores particulares (com 
a mesma formação de outros especialistas na área financeira) cuidam do patrimônio de um cliente. No Brasil, 
havia antes “procuradores”, geralmente amigos particulares de uma família, que investiam dinheiro de filhos 
menores, viúvas ou outras pessoas que pudessem precisar dos conselhos de alguém mais informado sobre o 
mundo de negócios. A gestão de riqueza hoje serve a indivíduos da classe média alta que, por não conhecerem 
pessoas e famílias, ou não se envolverem pessoalmente nas complexidades do mundo financeiro, confiam seus 
ganhos a um gestor através do seu banco. Vimos esse termo pela primeira vez no Brasil em 2003, numa 
edição da revista Exame (cf. Exame, abr. 2003). 
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1957 e também vice do Conselho do banco, e Roberto Konder Bornhausen, também 

presidente do conselho do holding.  Fernando Roberto e João Moreira Salles são presidente 

e vice-presidente respectivos da diretoria do Instituto enquanto Pedro e Walther Jr. são 

conselheiros. No conselho consultivo também está Lúcia Regina Cúria, última mulher do 

embaixador, com quem se casou em 1987. Tudo indica que a família não apenas promove 

cultura, mas também movimenta seu patrimônio através do Instituto. Um dos grandes 

acionistas do banco, afinal, é o próprio Instituto (cf. Arruda, 1987, p.81). Além disso, 

nenhum filho ou neto (e nem mesmo a última esposa de Walther Moreira Salles) ocupa um 

lugar no Conselho do Unibanco (uma raridade no mundo das empresas familiares). Pedro 

Moreira Salles, o presidente diretor dessa instituição cedeu seu lugar no Conselho para 

Pedro Malan em 2004. Como todos os filhos de donos de empresas costumam herdar ações 

da empresa, especulamos se os filhos do Walther Moreira Salles (como também sua viúva) 

guardam seu patrimônio no Instituto.  

 

 De acordo com Marcus (Marcus, 1983), nos Estados Unidos, com a 

profissionalização das empresas (leia-se, seus diretores executivos não seriam mais da 

própria família), as famílias controladoras tendiam a movimentar seu patrimônio através de 

fundações de caridade e cultura.  Assim, as famílias não colocam filhos nos conselhos 

dessas empresas ao preferir pessoas com participação mais direta –a presença de mulheres 

nos conselhos, por exemplo, é geralmente ao máximo simbólica, pois geralmente elas não 

tomam nenhuma decisão concreta a respeito do funcionamento do banco e nem da alocação 

do seu próprio patrimônio (PEDROSO DE LIMA, 2003).38  Diferentemente de outros 

grandes bancos privados ao que parece a família Moreira Salles está agindo dessa maneira. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 Podemos ver que a imagem pública do Unibanco, como um banco de classe média 

alta, inovador e cosmopolita não se deve apenas a uma estratégia de marketing, mas se 

                                                 
38 A pesquisa dessa autora sobre empresas familiares portuguesas também ilumina, nesse sentido, o nosso 
universo. Milú Villela, herdeira dos Villela do Banco Itaú, diz a uma revista feminina em 2001 (Marie Claire) 
que seu irmão cuidava das suas ações. Yara Fontana, herdeira do frigorífico Sadia, escreve também em seu 
livro sobre suas experiências nessa empresa (cf. FONTANA, 1996) que mulheres não chegam a participar nos 
Conselhos. Seus irmãos costumam tomar as decisões. 
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relaciona com as trajetórias sociais da própria família controladora da empresa, os Moreira 

Salles. João Moreira Salles construiu seu império comercial e deu lastro social ao seu nome 

ao se aliar a uma família de coronéis tradicional do Sul de Minas. Talvez isso lhe ajudasse a 

entrar comercialmente e socialmente em Poços de Caldas, então no seu auge como lugar de 

recreio da elite nacional, através de uma sociedade com a família mais importante da 

cidade, os Junqueira. Em Poços de Caldas se reuniam personalidades importantes da mídia 

(como Chateaubriand), da cultura (Ary Barroso) e, especialmente da nova política (a 

família Vargas).  O filho primogênito do João, Walther, foi socializado na mocidade nesse 

meio. 

 

 Vargas seria útil depois ao colocar no centro da vida nacional o jovem financista e 

empresário Walther Moreira Salles para cargos essenciais para o país – embaixador e 

negociador da dívida.  Entretanto, ele não foi nomeado por simples conhecimento, mas 

porque o pai, como estratégia de ascensão social, já que não dispunha de capitais de reserva 

mais típicos de famílias tradicionais, cultivou reconhecimento e alianças no exterior com 

numa época em que estrangeiros estavam interessados em investir no país. Com esse modus 

operandi, João Moreira Salles buscou treinar seu filho primogênito em finanças no exterior 

e introduzi-lo na sua rede de contatos e conhecimento. Obviamente, as experiências do 

embaixador realimentavam seus negócios que, precocemente internacionalizados, 

acabariam por se tornar um antecessor do mundo das finanças internacionalizado posterior 

aos anos 60 – quando o embaixador se retira da vida pública para se voltar ao seu banco que 

se torna o primeiro grande conglomerado financeiro do país. 

 

  

 O Unibanco é o primeiro banco a contratar executivos com graduações 

especializadas de Economia e Finanças e com pós-graduação nos Estados Unidos. O 

predomínio dessa profissão, com a financeirização do país que começa nessa época, finca 

raízes em departamentos como o de economia da PUC, no Rio de Janeiro. Entre as turmas 

da escola cujas teorias tornaram hegemônicas na elaboração de políticas estatais uma 

década mais tarde, estavam os filhos de Moreira Salles. Entre seus professores estavam 

futuros ministros e formuladores de políticas econômicas como Pérsio Arida, André Lara 

Resende e Pedro Malan. 
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 No novo cenário político e econômico, o filho de grande empresário se especializa 

num único ramo de atuação e os quatro filhos de Walther Moreira Salles, herdeiros do 

nome público do pai e do bom nome do Unibanco, se especializam em outras áreas.  O 

primogênito, Fernando Roberto, cuida do legado empresarial da família e o terceiro, Pedro, 

tomou o comando do banco.  Os colegas e professores do Pedro na PUC se tornam colegas 

e subordinados no Unibanco, e também ministros e secretários na área financeira do 

governo Fernando Henrique Cardoso, em que a reforma do sistema financeiro nacional, que 

agora segue o padrão internacional estipulada pelos acordos de Basiléia, efetivamente foi 

realizada.   

 

 Graças às carreiras como cineastas do segundo filho, Walther Jr., e do caçula, João 

Neto, a imagem pública do pai, como embaixador e homem de cultura, também toma 

continuidade.  Com a aquisição do Banco Nacional pelo Unibanco, em 1996, facilitado pelo 

círculo de colegas e professores da PUC que nesse ano integram o governo, o banco 

também adquire o Espaço Nacional de Cinema, que agora se torna Espaço Unibanco. O 

cinema erudito é associado à carreira dos filhos cineastas que, por sua vez, contribui a 

construir a imagem de um banco sofisticado e internacionalizado, ideal para um público da 

classe média alta, urbana, com gosto cosmopolita. O padrão social e cultural da família 

Moreira Salles contribuiu para essa imagem, pois diferentemente de famílias proprietárias 

tradicionais do século retrasado com tendências mais aristocratas (casamentos endógenos, 

estrutura acionária da empresa voltada para parentes e afins, reconversão de cafezais em 

novas indústrias, conservadorismo e reserva), os Moreira Salles aparentemente aderiram a 

valores morais e culturais da classe média alta urbana. Embora João Moreira Salles casasse 

com uma mulher de família tradicional (os Vilhena de Alcântara de Pouso Alegre), seu 

filho não aderiu a essa aristocracia.  Walther Moreira Salles casou-se três vezes, nenhuma 

das quais com alguém do nível social dos Vilhena de Alcântara. A primeira mulher foi 

estrangeira, filha de um executivo francês e a segunda mulher, Elisa Margarida, era moça 

da classe média carioca e filha de pequeno comerciante. Ela trabalhava como secretária. 

Seu filho Pedro não apenas contratou economistas formados pela PUC (ou com formação 

parecida) e com atuação no governo nos anos 90 (coisa que se tornou norma hoje), mas 

estudou e fez amizades com eles, geralmente de uma classe média alta.   
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 Sabemos que aqueles que aparecem mais em colunas e revistas sociais são 

geralmente emergentes ou elites recém-estabelecidas.  Famílias como as dos Setúbal e dos 

Egydio são mais discretas. Nos anos 50, Walther Moreira Salles mostrou fora do Brasil que 

era um homem culto, capaz de atrair para si personagens importantes do país e fora dele. 

Para um Egydio ou um Calmon, tal esforço não seria necessário, pois o brasão (garantia de 

antiguidade e tradição) já surtiria os mesmos efeitos. Quando a família já é estabelecida, 

não precisa recorrer à publicidade. Vemos que hoje os filhos do Moreira Salles (já 

estabelecidos) aparecem apenas quando o assunto diz respeito a negócios – um evento do 

mundo financeiro ou do cinema.   

 

 Da mesma forma, procurar capitais internacionais é mais típico de quem não tem 

capital suficiente no país ou de quem quer aumentar esse capital através de conhecimento 

trazida do exterior (BALMORI; VOSS; WORTMAN, 1989). João Moreira Salles se 

encontrava nessa situação. Walther Moreira Salles, ainda com menos de trinta anos de 

idade, consegue ser representante da Cartepillar no Brasil e, além de ser responsável por 

fazer da casa bancária do seu pai um banco, fez esse banco crescer graças à ajuda, 

conselhos, sociedade e técnicas oriundas do exterior. Na época, esse modo de agir no 

mundo das finanças era novidade e a experiência do jovem interessou ao governo do país, 

cada vez mais interessado em cultivar relações com os Estados Unidos. Ao ser nomeado 

embaixador nesse país, reforça sua rede de contatos e ainda ganha nome como servidor do 

governo brasileiro. Com a internacionalização das finanças nacionais, se vê na vanguarda e 

os seus concorrentes foram obrigados a seguirem seus métodos. Os filhos do Walther 

Moreira Salles já dispunham dos capitais necessários para serem uma grande família, mas, 

através do seu trabalho, realçam o legado do seu pai. 
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CAPÍTULO II 

 ITAÚ: TRADIÇÃO E INOVAÇÃO, TUDO EM 
FAMÍLIA.  

 
 
 
 
 

 O Itaú é hoje o maior banco privado nacional em atividade. É dirigido por Olavo 

Setúbal e cinco dos seus sete filhos, com destaque para Roberto, presidente diretor do 

banco. Único personagem da primeira geração de grandes banqueiros ainda vivo, Olavo 

Setúbal, hoje com mais de 80 anos é o homem forte do banco como também seu 

representante na mídia. Engenheiro de formação, o velho Olavo liga seu empreendimento 

ao desenvolvimento tecnológico e à administração eficiente.  O banco cultiva a imagem de 

um banco de classe média e de profissionais liberais, o que se confirma empiricamente; as 

maiorias dos depositantes precisam ter uma renda mensal de pelo menos 2.000,00 reais39. 

 

 A vocação do banco para participar em desenvolvimento industrial e tecnológico 

também se confirma em dados concretos. O holding do banco controla a Itautec, empresa 

de informática, cujos computadores equipam supermercados e bancos eletrônicos, sendo até 

exportados para outros países. O holding também controla a Duratex, empresa líder em 

chapas de aglomerado.  O Itaúsa (nome do holding), aliás, é o maior conglomerado do país 

em termos de empresas diretamente controladas (e fundadas) pelo banco. Diferentemente 

do Unibanco, cujo forte sempre foi a internacionalização de técnicas e teorias financeiras, e 

Bradesco (como veremos no capítulo seguinte), criador de serviços para as massas, o Banco 

Itaú é o banco privado nacional que mais se ligou ao desenvolvimento interno de indústria e 

tecnologia. 

 

Para realizar tal façanha, os controladores do banco precisavam de muito capital 

inicial para investir e ter acesso à pesquisa e recursos. E, de fato, por trás de um grande 

conglomerado há uma grande família, nos sentidos que Bourdieu (cf. BOURDIEU, 1996, p. 

132-3) dá ao termo (um grupo numeroso que junta capitais variados, familiar, cultural, 

social, político e econômico) e Balmori (cf. BALMORI; VOSS; WORTMAN, 1989) como 

                                                 
39 Cf. ITAÚ. Segmentação de mercado <ww13.itau.com.br/novori/port/conheça/segmentação.htm>. 
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uma rede de núcleos familiares coligados através de alianças matrimoniais. O tronco central 

da família é os Egydio Souza Aranha, uma família doadora de mulheres. O rico dono de 

terras e político, Alfredo Egydio Souza Aranha doou filhas e netas para ganhar genros. Os 

genros geralmente realizavam a reconversão do capital do sogro, que permitiu a 

prosperidade da família nos dias atuais. As duas ramificações chaves desse tronco, os 

Villela e os Setúbal40 não têm laços de matrimônio entre si e poucos laços de amizade entre 

eles 41.   

 

 

 

A. O FAZENDEIRO E SEU GENRO, OU COMO RECONVERTER CAPITAIS 
CAFEEIROS NUMA ÉPOCA DE MUDANÇAS ECONÔMICAS. 

 

 

 

 Quem chega à imponente praça Alfredo Egydio de Souza Aranha em São Paulo 

deparar-se-á com duas torres gigantes que sediam a administração do holding Itaúsa.  

Nenhuma das duas torres leva, entretanto, o nome Setúbal, nome que na época da fundação 

do banco era ainda mais ligado ao grande poeta paulista, Paulo Setúbal. Uma das duas 

torres leva o nome do fundador do Itaú, o próprio Alfredo Egydio, grande proprietário de 

cafezais, senador, dono de jornal além de outras empresas. Afinal, foi ele que financiou a 

inauguração dos projetos mais lucrativos do holding – Duratex e Banco Itaú. A segunda 

torre leva o nome do seu genro, Eudoro Villela, cientista carioca, neto de comissário de café 

e ministro imperial mineiro. O primeiro presidente diretor do Itaú (e quem profissionalizou 

o banco), além de criador de Duratex foi Eudoro que direcionou os capitais excedentes do 

sogro para a área de finanças e tecnologia. 

 

 Eudoro Villela foi o primeiro filho do cientista e professor Eurico Villela42, de 

Minas Gerais, conhecido por pesquisas sobre as epidemias que assolavam a região (entre 

                                                 
40 Outro ramo importante que sai dos Egydio Souza Aranha são os Monteiro de Carvalho, conhecidos na área 
de Engenharia. Essa família é acionista do Itaú e tem um conselheiro no banco. 
41 Isso me foi revelado numa entrevista com dois integrantes da família Villela do Rio de Janeiro. A maioria 
das informações neste capítulo sobre essa família provém dessa fonte. Pedroso de Lima (cf. PINA CABRAL; 
PEDROSO DE LIMA, 2000, p. 42) diz que, neste sentido, os ramos familiares são mais como sócios de 
negócios do que parentes de sangue, pois colocam os interesses da empresa acima dos próprios. 
42 Este, por sua vez, era filho do Coronel Libânio, criado em Pouso Alegre e tesoureiro de D. Pedro II. 
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elas, a tuberculose) ainda no início do século passado. A família de Eudoro, que inclui mais 

quatro irmãos e duas irmãs, se deslocou para o Rio de Janeiro e todos estes se criaram lá, 

onde fundaram “os Villela de Rio de Janeiro”. Eudoro estudou bioquímica na Alemanha e, 

ao voltar para Brasil, pesquisou para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Não satisfeito 

em viver apenas do laboratório, o jovem pesquisador se mudou para São Paulo para 

expandir seus negócios, sempre na área científica. Lá ele se estabeleceu nos clubes de boa 

sociedade paulista onde conheceu Lourdes Souza Aranha, única filha de Alfredo Egyidio 

Souza Aranha.  O que se seguiu foi, nas palavras do irmão do Eudoro, o industrial Maurício 

Villela, “um casamento entre duas famílias”. De acordo com este, os Egydio Souza Aranha 

visitavam os Villela no Rio e vice-versa. No final das contas, as duas famílias se 

entenderam e realizou-se o matrimônio entre seus filhos. 

 

 A família Villela do Rio de Janeiro ganhou um novo ramo, “Os Villela de São 

Paulo” e Alfredo Egydio Souza Aranha ganhou um genro bom de negócios. Alfredo Egydio 

tinha acabado de vender um comércio e precisava reinvestir os capitais. Seu genro trouxe 

técnicos espanhóis para fundar a Duratex, fábrica de chapas de aglomerado, produto 

industrial até então inexistente no Brasil. Além disso, sogro e genro entraram em sociedade 

e abriram um banco, o Banco Central de Crédito, em 1945.  Eudoro Villela foi seu primeiro 

presidente diretor.  Em 1959, este banco se torna o Banco Federal de Crédito. Alfredo 

Egydio chama seu sobrinho, Olavo Setúbal, para a diretoria do banco neste ano. O velho 

fundador morre em 1961 quando Eudoro assume plenamente o banco (ele já dirigia a 

Duratex). Este banco se funde com o Federal Itaú e se torna o banco Itaú em 1964.  Em 

1966, o Itaú se funde com o banco Sul América, da família Levy e Herbert Levy43 (mais 

conhecido como o dono do jornal “A Gazeta Mercantil”) entra também na diretoria de Itaú.    

Nos anos 70, o banco Itaú, seguindo os passos dos conglomerados Unibanco e Bradesco, 

começa a adquirir outros bancos com voracidade.  Em 1975, o Itaú entra na sombra de 

Itaúsa, holding que abrange o banco e suas aquisições (na área de seguros, etc.), Duratex, 

Decca louças, entre outras empresas fundadas ou geridas pela grande família. 

 

                                                 
43 Herbert Levy também era deputado federal pela União Democrática Nacional (UDN) e chegou a liderar 
esse partido. Além de deputado e político, era também empresário. Seu filho, Luiz Carlos, representou o Itaú 
nas associações de classe. Levy pai é forçado a sair do Conselho do Itaú em 1986 pelo Banco Central, devido 
a um inquérito federal a respeito dos seus negócios (cf. MINELLA, 1988, p. 378). 
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 É também em 1975 que Eudoro Villela começa a lutar com problemas cardíacos que 

lhe impossibilitam permanecer à frente do banco.  A direção da sua parte do holding passa 

então para os Setúbal, liderado pelo sobrinho do Alfredo Egydio, Olavo.  Além da doença, 

a situação familiar de Eudoro não colaborou para garantir a esse núcleo familiar a direção 

dos negócios (embora, sem dúvida, são os Villela os maiores acionistas do banco até hoje). 

Para começar, Eudoro entrou em conflito com seus irmãos do Rio de Janeiro. Estes, de 

acordo com uma neta de um dos irmãos, também não se deram bem com os Setúbal e nem 

com os “Villela de São Paulo”. Maurício Villela, segundo dos irmãos e industrial do ramo 

biomédico do Rio de Janeiro, sentou no Conselho de Administração do Itaú durante dois 

anos, mas se desgostou com as viagens e as reuniões constantes (nas palavras dele)44. 

Eudoro então colocou seu irmão Raul no conselho, sem seu consentimento. Este não apenas 

recusou a participar como, em desagrado por não ter sido avisado, tirou todos seus 

investimentos do Itaú e os reinvestiu no Bradesco.45 

 

 Além disso, o casamento com Lourdes Egydio Souza Aranha rendeu apenas um 

casal de filhos.  Mas, ao que parece, o filho Alfredo Egydio Villela não chegou a ter cargo 

de direção no banco, mesmo antes da sua morte num acidente de avião em 1982.  Ele, por 

sua vez, também deixou um casal de filhos que são conselheiros, mas Alfredo Jr. não tem 

nenhuma participação de maior importância no banco.  A filha de Eudoro, que se chama 

Maria de Lourdes, teve um casal de filhos homens, entretanto, ambos vivem na Europa. 

Maria de Lourdes, sendo mulher, nem sequer participava das reuniões dos acionistas até a 

morte do irmão, quando ela se tornou a grande herdeira do seu núcleo familiar, como 

veremos mais adiante. 

 

 

B. ENTRA OLAVO SETUBAL; O NASCIMENTO DA EMPRESA 
“VERDADEIRAMENTE FAMILIAR”. 

 

 

 

                                                 
44 Maurício Villela era também bastante ocupado com seus negócios no Rio de Janeiro – fundou Nutrilate, 
indústria de produtos para diabéticos que popularizou o adoçante em gotas no Brasil. Além disso, ele manteve 
outros negócios farmacêuticos e ainda fundou revistas médicas e promoveu congressos. 
45 Os descendentes deste gostam dizer que o “clima” de São Paulo colocou idéias na cabeça de Eudoro, 
deixando-o mais fechado e arrogante. Os Setúbal seriam “os financistas”, mas não “os Villela do Rio de 
Janeiro”. 
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 Segundo informação dos Villelas do Rio, os banqueiros da grande família centrada 

nos Egydio Souza Aranha são os Setúbal, mas mais especificamente Olavo Setúbal e seus 

descendentes. Olavo Setúbal é filho do poeta paulista Paulo Setúbal, que também foi 

jornalista, advogado e senador. Numa entrevista à revista Carta Capital (cf. Carta Capital, 

25.6.03), o patriarca de então 82 anos descreve sua infância da seguinte forma: a avó ficara 

viúva com nove filhos para criar.46 Se, de fato, a dona Maria Tereza ficou em má situação 

com a morte do marido, o filho Paulo certamente se garantiu ao casar com Francisca 

Egydio Souza Aranha, com quem teve Olavo e mais duas filhas. Entretanto, Paulo, era um 

tanto boêmio, mais interessado nas belas letras (“era um grande humanista”) do que em 

assuntos práticos.  Morrera de tuberculose quando Olavo tinha 14 anos. Um dos últimos 

diálogos entre pai e filho teria sido o espanto do pai ao ouvir as pretensões do filho em se 

tornar engenheiro. O pai teria respondido que o Brasil era um país de advogados e que ele 

deveria estudar Direito.  Sempre de acordo com Olavo, seu gosto pela engenharia seria 

oriundo do ginásio onde estudara Voltaire e Comte, um radical pelo padrão católico da 

época. O apoio prático para a carreira do jovem Olavo veio do tio, Alfredo Egydio Souza 

Aranha, que lhe criou após a morte do Paulo Setúbal. Foi tio Alfredo quem chamou seu 

sobrinho para trabalhar na fábrica de louças, Decca, fundado em 1947, e depois no Banco 

Federal de Crédito, dirigido pelo genro, Eudoro Villela, em 1959. Finalmente, o velho 

banqueiro entende que sua visão empresarial teria sido repassada aos seus filhos, que, tendo 

adquirido essa visão, cuidam do banco hoje com a mesma competência administrativa do 

pai. 

 

Olavo Setúbal parece ter uma visão desenvolvimentista do país, como outros 

grandes empresários da sua época, mas ele também constrói seu império com a ajuda de 

aliados familiares e sociais que, juntos, controlam boa parte da vida econômica e política do 

estado de São Paulo. Nos anos 70, quando Itaú (que passa a se denominar assim em 1973) 

começa sua vertiginosa acumulação de bancos, este banco encarna “a nova filosofia de 

banco-indústria” (cf. Minella, 1988 p.374) e se torna modelo de conglomerado industrial 

liderado por um banco. O que diferencia o Itaú dos outros grandes bancos líderes estudados 

aqui é a articulação industrial-financeira; a diretoria do banco em 1970 é dominada por 

empresários com uma teia de empresas industriais, e algumas financeiras. Destaca-se 

também a estreita ligação entre os integrantes da diretoria com as associações de classe, 

                                                 
46 Novamente, vemos a valorização do tema “dificuldades na infância” caro à ideologia do “self-made man”. 
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especialmente, mas não apenas paulistas, as quais dominavam durante anos críticos de 

mudança de legislação bancária (a favor de conglomerados) como também a participação 

política em geral: A mesma diretoria formava boa parte da cúpula do Instituto de Política e 

Estudos Sociais (IPES), que apoiou o governo militar em 1964.  De 1974 a 1979, Olavo 

Setúbal é nomeado prefeito de São Paulo e com o fim do regime militar ele é um dos 

fundadores do Partido Popular em São Paulo, sucessor da Arena e que posteriormente se 

torna o Partido da Frente Liberal (PFL). Ele finalmente é nomeado ministro de Relações 

Exteriores no governo Sarney e some da participação política direta com o estabelecimento 

de eleições diretas em 1990. 

 

Um dos pontos de partida dessa articulação que leva à formação do grande 

conglomerado foi a fusão com o banco Sul-Americano em 1966, donde provém muitos 

integrantes de 1970, a começar pelo presidente (do Sul Americano) João Batista Leopoldo 

Figueiredo.  Este era também presidente do IPES além do Banco do Brasil durante o 

governo Quadros.  Também na diretoria de 1970 Luiz Moraes de Barros, do Sul 

Americano, era diretor de 14 empresas, presidiu a Associação de Bancos de São Paulo 

(ASSOBESP) em 1973, era diretor da Carteira de Comércio Exterior (CACEX) do Banco 

do Brasil e presidente do próprio Banco do Brasil entre 1964 e 1967. Seu parente Herman 

também provinha do Sul Americano e era do grupo de “levantamento de conjuntura” do 

IPES de São Paulo. Os dois, nas palavras de Minella, tinham vínculos com a diretoria de 

“mais de duas dezenas de empresas nacionais e multinacionais” (cf. Minella, 1988, p.375-

6). 

 

Do próprio Itaú (antes da fusão) temos João Nantes Jr. que presidiu a Associação de 

bancos do estado de São Paulo (ASSOBESP) entre 1967 e 1971. O ponto de partida da 

grande conglomeração foi a fusão do Itaú com o Banco de América do Herbert Levy.  Essa 

fusão consolidou o novo banco, dando-lhe mais peso econômico e político e provavelmente 

foi a última grande aquisição do banco (no sentido de lhe auferir recursos que extrapolam 

os ganhos meramente econômicos) até a aquisição do BBA em 2002, o que marca uma 

virada de paradigma do banco que, em vez de empresários, demanda economistas  

formados por universidades e órgãos financeiros internacionais com passagem pela 

burocracia financeira do governo federal.  
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Um dos diretores mais importantes do conglomerado é hoje um amigo de infância 

do Olavo Setúbal (se conheceram no colégio) e, até os anos 90, o único advogado numa 

“diretoria de engenheiros” (como diz Olavo), José Carlos Moraes Abreu. O banco Itaú é 

assim nomeado em 1973 (como no caso do Unibanco, o nome era escolhido por se julgar 

mais aceitável para o grande público) e se torna conglomerado, o Itaúsa, em 1975 após 

assumir o controle acionário do Banco União Comercial (BUC) e do Banco Português do 

Brasil em 1974. Aparentemente, de acordo com Minella (op. Citado., p.374), apenas Itaú e 

Bradesco teriam condições de absorver o BUC, mas o Bradesco já era o maior banco do 

país e a Comissão Monetária Nacional (órgão de fiscalização do setor financeiro) temia o 

desequilíbrio de concorrência no país – o que, entretanto, não evitou que Unibanco e 

Bradesco quase entrassem em acordo dois anos antes. De qualquer modo, foram Setúbal e 

Moraes Abreu que negociaram a fusão com o presidente do Banco Central na época, Paulo 

Lyra.  

 

O holding, Itaúsa, é criado para contemplar essa fusão (a mesma estrutura jurídica 

que possibilitava ao Unibanco tornar-se conglomerado em 1972). O holding nasceu-se 

propriedade de Eudoro Villela e Olavo Setúbal, mas com os problemas de saúde do Eudoro 

e a atividade política de Olavo, quem toma conta da diretoria é Moraes Abreu, 

especialmente na década de 80. Este, que foi do mesmo Conselho Monetário Nacional que 

julgou o caso BUC, advogou em favor de uma legislação mais favorável à concentração 

bancária. Até o fim da década, Itaú torna-se o segundo maior banco privado do país, depois 

do Bradesco, ao ultrapassar o Unibanco. Na década de 80, Olavo Setúbal diz para a revista 

Exame (cf. Exame, 22.2.89) que quer equilibrar a parte financeira, tecnológica e industrial 

do holding, e adquire a Philco, empresa de eletrodomésticos. Nos anos 80 ele também 

desenvolve tecnologia de informática própria, o Itautec. Entretanto, a parte financeira gera a 

maior parte dos lucros do holding e, em segundo lugar, continua a Duratex, agora dirigida 

por um primo paterno de Olavo. Na década de 90, entretanto, as estatísticas do banco 

mostram que o futuro do seu império são as finanças, mas isso dirá respeito a seus filhos. 

 

 

C. A TERCEIRA GERAÇÃO – ROBERTO SETÚBAL E SEUS IRMÃOS 
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 A terceira geração do Itaú demonstra os resultados positivos da investida do Olavo 

Setúbal para que seu núcleo familiar assumisse a direção do banco. Seu projeto de ser 

grande administrador se perpetuou através dos seus filhos que ocupam posições chaves no 

holding. Esses filhos não são apenas herdeiros do nome do pai, mas também do seu legado. 

Hoje, eles são reconhecidos na mídia como diretores competentes e acumulam prêmios 

(geralmente auferidos pela mesma mídia) por seus esforços.  

 

Essa terceira geração, como em outros bancos, tem uma outra visão do mundo 

empresarial e da sua vocação, sempre baseada nas mudanças ocorridas no seu país, que, por 

sua vez, se ligam às mudanças internacionais. Se o sonho do Olavo Setúbal era criar um 

holding equilibrado entre os setores financeiros, industriais e tecnológicas, nos anos 90, ele 

é forçado a aceitar que a parte financeira é definitivamente o carro chefe do negócio (o que 

não quer dizer, contudo, que outras empresas do holding, especialmente Duratex e Itautec 

não sejam líderes nos seus setores).  Entretanto, enquanto noutros bancos um líder 

carismático dá lugar a um filho (ou outro sucessor) mais recatado e menos envolvido nas 

preocupações políticas nacionais (publicamente), o Itaú ainda é ligado à figura do Olavo 

Setúbal, único grande nome (no mundo dos banqueiros brasileiros) da geração fundadora 

ainda vivo.  Ele continua sendo requisitado para dar entrevistas sobre as ações do presidente 

da nação, a economia, os empresários e outros assuntos de interesse geral.  Enquanto isso, 

seu filho, Roberto é quem traça a estratégia do banco, agora claramente alinhada aos novos 

tempos: descentralização administrativa e segmentação, preocupação maior com grandes 

clientes e conhecedores do mercado financeiro internacional. 

 

 Roberto Setúbal, quarto dos sete filhos do Olavo, parece ter sido claramente treinado 

para ser o banqueiro da família. Como o pai, estudou engenharia (na USP), mas, 

diferentemente dele, fez também uma pós em engenharia, em Stanford, nos Estados Unidos. 

Ao terminar a faculdade, entra no banco em um escalão baixo, mas poucos anos depois é 

mandado para os Estados Unidos para fazer estágio de dois anos no Citibank, na época 

dirigido por John Reed que ficou famoso por fazer do Citibank o maior banco de varejo 

internacional (cf. Época, 16.12.2002). Volta para Brasil em 1985 e entra para a diretoria do 

Itaú. Em 1994 toma a presidência da diretoria onde permanece até hoje. As revistas 

semanais e de negócios fazem questão de frisar como o filho do grande empresário é jovem 
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e moderno (especialmente por causa de uma coleção de mais de mil CDs de rock dos anos 

70 e 80).   

 

 Como executivo, o destaque nem é necessário, pois seu modus operandi, claramente 

em sintonia com a era em que atua, é distinto do pai e reconhecido na mídia especializada 

como “eficaz”. De fato, hoje, o Itaú é considerado o maior banco privado do Brasil, em 

termos de ativos (cf. Forbes Brasil, op. citado). Algumas medidas tomadas pelo banco 

seguem mais estritamente a lógica da época como investir em funcionários oriundos do BC 

e com formação em finanças nos Estados Unidos, como Sérgio Werlang, economista chefe 

do banco, e Gustavo Loyola, conselheiro fiscal. Outros funcionários foram pescados do 

Unibanco, como vimos, um banco precocemente internacionalizado como Roberto Teixeira 

de Costa e do governo, como Alcides Tápias que chegou ao cargo de Vice Diretor do 

Bradesco antes de ser nomeado ministro de do governo Fernando Henrique Cardoso. Ou 

seja, são pessoas sem ligações orgânicas (parcerias em negócios ou contatos íntimos da 

família) com os Setúbal, mas que possuem experiência e formação nos setores financeiro e 

público, necessário para um grande banco nos anos 90. 

 

A estratégia recente tem sido comprar bancos chaves para o desenvolvimento do 

holding e de descentralizar a administração de segmentos especializados do banco. Por 

exemplo, em 1995, o banco adquire o Banco Francês e Brasileiro, banco para clientes de 

alto rendimento. Este banco se torna o Itaú Personalité, divisão do Itaú para este mesmo 

segmento de clientes. A partir de 1997, Itaú adquire importantes bancos estatais em leilão – 

Banerj, Bemge e Banestado – todos com grandes números de funcionários que se tornam 

obrigatoriamente clientes do Itaú. As três ex-estatais perderam seus nomes e se tornaram 

bancos “Itaú” em 2004.47  A empresa ainda adquiriu um banco em Buenos Aires, onde já 

possui sede (Itaú Mercosul) e outro em Luxemburgo que era do Bamerindus. O Itaú está 

muito bem instalado em Portugal, onde mantém um holding europeu e participação 

significativa no banco BPI. 

 

 A medida mais ousada da administração de Roberto foi a compra do Banco BBA-

Creditanstalt S.A. (BBA). O banco BBA é um banco corporativo (o banco de atacado entra 

                                                 
47 O Banespa, o maior banco estadual, foi comprado por um banco espanhol, o Santander, enquanto o 
Bradesco comprou bancos estaduais menores. O Unibanco não entrou no jogo de compras depois de adquirir 
Nacional em 1996. 
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em destaque nos anos 80) fundado por Carlos Bracher (ex-BC) e Antônio Martinez Beltran, 

ex-vice-presidente do Bradesco que sai desse banco após sobreviver a um seqüestro. 

Formado por uma equipe de profissionais bem qualificados (como Pérsio Arida, professor 

de Economia na PUC_RJ e um dos idealizadores do Plano Real) com experiência no setor 

público e com formação em finanças no exterior. Em vez de incorporar a nova aquisição no 

banco, Setúbal divide o Itaú em dois e cria Itaú-BBA que se torna o maior banco de atacado 

no país. A estrutura executiva do BBA permanece praticamente como era antes e os 

dirigentes mantêm certa flexibilidade de ação.  Nessa altura, o holding Itaú é dividido e se 

cria o holding Itaú financeiro. 

 

 O único outro filho que entrou mais precocemente nas empresas da família é o 

primogênito Paulo, hoje dirigente da Duratex. Depois de Eudoro Villela sair da empresa, 

um primo paterno do Olavo Setúbal, Laerte Setúbal Filho (filho de Laerte que foi irmão do 

poeta Paulo, pai do Olavo, conforme Anexo I), toma conta da Duratex até 1990 quando 

Paulo se torna presidente da empresa. Laerte Filho já era ligado ao setor de exportações e 

inclusive presidiu a Associação Brasileira de Exportações (ABEX). Ele se mantém ligado 

ao setor até hoje e ainda participa no holding como conselheiro. Paulo entrou como diretor 

financeiro da Duratex em 1981 e se tornou vice-diretor da empresa em 1987. Quando 

Laerte Filho sai da empresa em 1990, ele abre um escritório de Consultoria. Paulo, bem 

como sua segunda mulher, Ana Elisa (o casal tem dois filhos), é provavelmente o filho mais 

socialmente visto nas colunas sociais (os outros filhos, especialmente Roberto e 

secundariamente Alfredo, aparecem apenas em contextos profissionais). 

 

 Outros três filhos entraram posteriormente no banco. O terceiro, Olavo Jr., se tornou 

diretor executivo do Itaú Seguros em 1991. O quinto, Alfredo é vice-diretor executivo do 

Banco Itaú. Ele se formou em engenharia mecânica e posteriormente fez mestrado em 

Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e começou a 

trabalhar como gerente em 1988, até 1993 quando passa a dirigir o departamento de 

Mercado de Capitais, onde fica até se tornar vice em 1996. Ricardo, o sexto filho, trabalha 

para outras empresas do holding. Dois filhos não possuem nenhuma ligação com o banco.  

Maria Alice (segunda a nascer e única filha da família) dirige uma ONG dedicada a 

“melhorar a qualidade do ensino público”. Ela se formou em Ciências Sociais na USP, fez 
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mestrado em Ciência Política e doutorado em psicopedagogia. O filho caçula, José Luiz, é 

médico. 

 

 

 

D. OS VILLELA DO BANCO HOJE; VOCAÇÃO FEMININA É VOCAÇÃO 
CULTURAL. 

 

 

 

 Como já mencionamos, os Villela continuam sendo os maiores acionistas do holding 

Itaú, mesmo depois de perder espaço dentro da direção do banco (e das outras empresas). 

Todavia, o ramo paulista dessa família continua tendo importância no banco, além de 

simplesmente sentar no conselho de acionistas. Essa importância, contudo, é na área 

cultural comandada pela única filha sobrevivente de Eudoro Villela, Maria de Lourdes.  Em 

termos objetivos, Maria de Lourdes faz um papel tipicamente feminino no banco – cuidar 

dos assuntos culturais (uma versão atualizada da velha filantropia, atividade padrão de 

herdeiras). Para a própria, contudo, bem como para seus parentes, a filha herdeira operou 

uma verdadeira “revolução feminista”. Como veremos, as duas versões não se contradizem.   

 

 A trajetória da Maria de Lourdes, como revelada numa entrevista à revista feminina 

Marie Claire (que curiosamente se refere a ela como “banqueira”48), é exemplar da 

“herdeira”. Até a morte do irmão Alfredo em 1982, vivia, nas palavras dela, trancada dentro 

de casa (embora, aparentemente, teria feito uma graduação em psicologia já casada).  

Apenas Alfredo ia às reuniões de acionistas, onde cuidava das ações da irmã que, por sua 

vez, nada sabia a respeito das mesmas. Com a morte do irmão, Maria de Lourdes de repente 

se viu como a principal acionista Villela do holding Itaúsa (seus dois filhos, bem como os 

dois do Alfredo eram menores de idade então). Pela entrevista, entendemos que o então 

marido, o neurocirurgião Raul Marino, não participava das reuniões – talvez por não ser um 

Villela (e possivelmente por não trabalhar junto com a família já que era médico).   

 

                                                 
48 Um artigo na capa da página cultural do Gazeta Mercantil (9 ago. 2003) se refere a ela como “dona de Itaú”. 
Nos dois casos, banqueiro se confunde com acionista. 
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 Daí a herdeira começa a se interessar por assuntos externos a casa e começa a fazer 

filantropia, especialmente na área educativa. Entretanto, o marido teria desaprovado seu 

papel mais ativo (“...dizia que cuidava mais dos filhos dos outros...”).  O casal se separa em 

1991 e Maria de Lourdes se torna Milú Villela, como é conhecida até hoje e não volta a se 

casar de novo.  De acordo com ela, não tinha nem saído para almoçar com amigas antes49.  

No período do divórcio, ela estuda finanças e Economia, retoma o trabalho filantrópico e 

posteriormente assume a direção do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MASP). A 

qualificação dela para esse cargo é sintomática da educação doméstica em grandes famílias 

– conviveu com a arte durante toda sua infância. A experiência no MAM lhe teria 

preparado para assumir o Itaú Cultural em 2001 (criada em 1998). Como no banco, o 

Instituto aproveita a tecnologia (de informática, Itautec) para promover espetáculos que são 

enviados para escolas e universidades. Diferentemente do Instituto do Unibanco, não possui 

localidades fixas e tende a parcerias em vez de acervos. 

 

 Finalmente, Milú cuida de outra atividade tipicamente feminina; organizar jantares 

para autoridades, só que não como esposa – o ex-marido não participou no banco - ou filha, 

mas como representante do holding, do qual é acionista (o único outro acionista dos Villela 

é o sobrinho de Milú, Alfredo Jr., sua sobrinha possui ações, mas não é conselheira).  Nesse 

sentido, é possível que Milú esteja assumindo a posição de guardiã do nome Villela no 

banco. Como não foi treinada para assumir uma posição como diretora do banco, ela tem 

que representar sua família da única maneira que pode: o tradicional papel de filantropia, 

cultura e organização de jantares. A reputação pública dela nos primeiro dois casos – pois 

desde que assumiu o MAM e o Itaú Cultural, tornou-se figura fácil na mídia – lhe auferiu 

capitais suficientes para atrair altas autoridades a eventos organizados por ela.  Assim, o 

nome Villela se mantém como família banqueira, apesar de ter poucos integrantes no 

conselho e nenhum na diretoria. 

 

 

CONCLUSÃO 
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O Itaú é o grande banco comercial mais familiar que ainda existe hoje e sua 

trajetória e estrutura reflete essa característica. Sua opção pela indústria é um exemplo: 

indústrias, diferentemente de comércios e operações com café requerem a disponibilidade 

de grandes somas de capital inicial, pois são investimentos em tecnologia, muitas vezes 

importadas.  Uma conglomeração de grandes famílias, como as que integram o conselho de 

acionistas do Itaú, com propriedades e nomes que datam quase até, ou até, a época da 

colônia têm mais capitais disponíveis para reconversão em novas atividades que uma rede 

menor e mais recente que, como no caso da famíla Moreira Salles, tem que criar novos 

capitais externos à família para crescer e se reproduzir. De fato, as famílias do Itaú não 

fizeram opção específica pelas finanças. Essa era uma entre outras atividades em que se 

envolviam. Elas souberam ir a busca de tecnologias novas e assim fizeram uma clara opção 

por atividades “contemporâneas” ao perceber a mudança dos ventos ocorrida na primeira 

metade do século passado. Mas, ser “banqueiro” só veio a se impor posteriormente, com a 

financerização do país, quando ficou claro que o holding Itaúsa era cada vez mais 

dominado pelo banco Itaú. 

 

Formadas por engenheiros e cientistas, as duas famílias (Setúbal e Villela) que 

dominam o holding preferem não ser chamados de “herdeiros”.  Parentes cariocas do 

Eudoro Villela renunciaram a cadeiras no conselho de São Paulo para cuidarem dos seus 

negócios no Rio. A filha do Eudoro pede para uma revista feminina de não a chame de 

herdeira, mas de empreendedora cultural. Já Olavo Setúbal ressalta que seus filhos são da 

diretoria do banco e não apenas do conselho (lugar típico do herdeiro). Assim, não seriam 

vistos como herdeiros, mas como executivos. Como freqüentemente acontece em empresas 

fundadas por grandes famílias, a ideologia contemporânea de eficiência empresarial faz 

com que a “empresa familiar” seja vista como algo arcaico. A estrutura e a história do 

conglomerado familiar que formou o holding Itaúsa parecem criar a necessidade de uma 

defesa contra tal “arcaísmo” já que se trata de famílias tradicionais com longas histórias de 

poder e privilégios.  

 

 

 O acúmulo de capitais típicos de famílias tradicionais também influenciou o modo 

de articulação de alianças que fizera o banco crescer e que guia sua estratégia de 

reprodução. Esses capitais são capitais familiares, pois muitos dos integrantes do Conselho 
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do banco provêm dos vários ramos de parentes que surgem do tronco dos Egydio Souza 

Aranha. São também capitais sociais e econômicos e políticos: enquanto todo e qualquer 

empresário precisa de uma rede profissional (muitas vezes adquirida fora da família), a rede 

do grupo Itaú se compõe de outros industriais, com status parecido com ele além de amigos 

de infância e aliados familiares. Muitos desses industriais tiveram fundos disponíveis para 

investir na indústria, oriundos das suas antigas plantações de café. Muitos também já 

mantiveram atividades políticas (como Alfredo Egydio e Paulo Setúbal). A diretoria do 

banco de 1970 era capaz de se concentrar economicamente e, subseqüentemente, 

politicamente para fazer prevalecer sua vontade de crescer sem impedimentos legais ou 

burocráticos. Eles entraram com peso nas associações de classe e na política paulista, 

especialmente numa época (a ditadura) em que a política não era feita pelo voto. O velho 

amigo de faculdade do Olavo Setúbal, João Carlos Moraes Abreu atuou como homem de 

confiança do primeiro enquanto este seguia carreira política. Moraes Abreu, tendo o mesmo 

status do amigo, atraia famílias do mesmo calibre internacionalmente. Milú Villela, por 

outro lado, contava especificamente com capital cultural, graças a sua educação familiar 

dentro de uma casa privilegiada. Quando questionada pelo Gazeta Mercantil (op. citado) 

sobre suas qualificação para dirigir o MASP, Milú responde que foi cercada de arte desde a 

infância. Esse capital cultural foi uma alavanca que a ajudou a entrar para a vida pública 

depois de se separar do marido. Assim, ela consegue cuidar do nome da família Villela, 

mesmo que esse núcleo não tenha integrantes na diretoria do banco (ou do holding). 

  

 Enfim, vimos que os controladores do Itaúsa puderam construir um império 

financeiro e industrial por serem uma grande família. Os capitais sociais de fazendeiros e 

barões, proprietários de cafezais, foram reconvertidos para a indústria, para o novo mercado 

financeiro e ainda na tecnologia. E assim, a tradição encontrou a inovação, tudo dentro da 

famíl 
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CAPÍTULO III 
BRADESCO: O BANCO DAS MASSAS 

 

 

 

E existe vida em Marte. Uma nova foto da sonda 

americana mostra que já tem três coisas: um 

McDonald´s, uma igreja evangélica e uma agência 

do Bradesco. 

–José Simão, humorista da Folha de S. Paulo (11 

fev. 2004). 

 

 

Bradesco cultiva a imagem de banco popular por excelência. Outros bancos, 

especialmente quando ligados a um coronel poderoso na região de atuação, fizeram bancos 

“populares”, 50 mas não popularizaram serviços bancários para o pequeno usuário. Já o 

Bradesco revolucionou o sistema financeiro nacional nesse sentido. Em termos de bancos 

nacionais, o Bradesco sempre foi campeão tanto em número de pequenos depósitos, quanto 

de depositantes em geral51 (e é por isso, se supõe, que o banco era popularmente conhecido 

como campeão das filas).  Daí a imagem de haver uma agência bancária inclusive em 

Marte.  

 

O banco privado “mais popular” do Brasil é também o único grande banco privado 

não familiar, cujos donos não provêm de uma grande família e nem se perpetuam no banco 

como uma rede familiar. Amador Aguiar era sem dúvida o coração do banco e seu símbolo 

mor até hoje. Ele foi considerado o “primeiro banqueiro” brasileiro, em 1973, quando a 

categoria parece ter nascido no país. Além de ser visto como empresário genial, creditado 

no meio empresarial (e na mídia especializada) por idealizar o maior conglomerado 

financeiro do país. O seu peso simbólico no mundo empresarial não pode ser subestimado, 

                                                 
50 O Banco Real foi fundado pelo Coronel Clemente Faria, influente no norte de Minas Gerais, incorporava 
pequenos agricultores dessa região. O Banco Econômico da Bahia, de uma família influente daquele estado, 
servia não apenas para pagar funcionários, mas também funcionava como banco de desenvolvimento estadual. 
Entretanto, ao que parece, em nenhum dos dois casos, os fundadores realizaram inovações que atendessem as 
necessidades dos pequenos correntistas e nem fez dessas inovações “a marca” da empresa. 
51 Muitos desses depositantes recebem seus salários através do banco. 
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pois era um verdadeiro “self-made man”, que realmente “ascendeu do nada”. Assim, Aguiar 

foi visto como capitalista exemplar para o país, pois preenchia todas os preceitos da 

ideologia empresarial pregada pelas revistas e manuais de negócios: origem humilde, 

dificuldades na juventude, persistência, o trabalho como valor supremo e o desdém para a 

ostentação e o luxo52. O próprio Aguiar parece ter capitalizado a posição simbólica que 

ocupou mesmo porque não dispunha de outros tipos de capitais que lhe dessem prestígio.   

 

Aguiar não teve filhos. Teve, sim, três filhas adotivas. O fato de não ter adotado 

filho homem relacionasse com o desprezo público que ele tinha pela sucessão familiar.  No 

entanto, o banqueiro teve um irmão na sua diretoria e deixou dois netos para cuidar dos 

interesses da família no conselho administrativo. Entretanto, o irmão não deixou sucessores 

e os netos não se envolveram com decisões do funcionamento do banco. Em outras 

palavras, Aguiar queria deixar sua marca no banco e garantir sua perpetuação nele (além de, 

obviamente, garantir rendimentos aos seus descendentes), mas não interferir nos negócios.  

 

Por outro lado, e paradoxalmente, Amador Aguiar cultivou uma imagem de patrão 

paternalista, cuidando do corpo de funcionários do Bradesco como se fosse uma grande 

família. A sede do banco funcionava como se fosse uma cidade da empresa, onde seus 

funcionários moravam. Aguiar colocava sua imagem e dizeres por toda parte na cidade e 

mantinha regras rígidas que regiam a vida de todos seus empregados, não só no âmbito de 

trabalho. O fato de não ter tido filhos designados certamente pesou na guerra de sucessão, 

especialmente nos anos 90 quando a estrutura do banco é forçada a mudar. É nessa época 

que ocorre uma espécie de guerra de sucessão que ocorre na empresa nos anos 90 até a 

designação de Márcio Cipriano em 1999. 

 

 A natureza das fontes a que tivemos acesso ao longo da elaboração desse capítulo 

segue bem as características do próprio banco. Portanto, não sendo estritamente um banco 

familiar, foi penoso conseguir detalhes pessoais sobre integrantes do Bradesco, a não ser do 

“pai da empresa”, o próprio Amador Aguiar. Todavia, alguns desses dados parecem 

suspeitos já que tratam de lendas sobre as qualidades pessoais do banqueiro. 

Diferentemente de uma família que cultua sua própria genealogia (como é o caso dos 

controladores do Itaú ou mesmo do Unibanco), nos parece que os integrantes históricos do 

                                                 
52 Cf. nota funerária em Revista Exame (16 fev. 1991). 
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Bradesco não dispunham dos mesmos laços pessoais com jornais, jornalistas ou outros 

influenciadores de opinião pública – sempre adquiridos através de convivências em clubes, 

colégios e festas (esse tipo de contato se firmou apenas posteriormente, com a consolidação 

do banco). O que há – certamente nas revistas de negócios, mas especialmente no site do 

próprio banco – são lendas sobre Amador Aguiar e depois sobre os vários pioneirismos do 

Bradesco53. 

 

 Sobre outros integrantes do banco, no mais, conseguimos saber apenas onde o 

funcionário nasceu, sua escolaridade, sua carreira dentro do banco, mas raramente 

informações sobre sua família. Foram escassos os dados sobre a família de José Galdino de 

Almeida que fundou a Casa Bancária Almeida (que depois se torna Bradesco), apesar de 

um integrante dessa família (pelo menos através de matrimônio ou afinidade) ser o 

Presidente do Conselho de Administração ainda em 1972. É quase como se a história oficial 

apagasse essa família da genealogia da empresa. 

 

 

A. FORMAÇÃO DO BANCO 

 

 

Apesar de o banco Bradesco ser uma das maiores empresas privadas não 

estritamente familiares do Brasil, ele foi fundado por uma família. Em Marília (SP), no 

início do século passado, José Galdino de Almeida fundou uma casa bancária que foi 

herdada pelo seu genro, José da Cunha Jr., o cunhado deste, José Alfredo de Almeida e por 

José Carlos de Almeida Negritos (que também parece ser concunhado de José Alfredo). 

Com as reformas de Vargas, os sócios controladores almejam transformar a Casa Bancária 

Almeida em um banco e, para essa finalidade, Negritos convoca a ajuda de seu colega de 

faculdade, Walther Moreira Salles, a fim de compreender como realizar a transformação. 

Assim, em 1943, nasce o Banco de Descontos Brasileiros com (tal como reza a lenda oficial 

                                                 
53 As lendas, sejam quais forem suas relação com os fatos, versam basicamente sobre a bondade, frugalidade e 
workaholismo do “fundador”. Sobre sua bondade; desempregado e com apenas um centavo, teria cedido sua 
única moeda a um mendigo por achar este último mais humilde que ele próprio. Aguiar teria adotado um par 
de gêmeas após estas aparecerem abandonadas em sua porta. Sobre sua frugalidade e humildade era dito que 
ele dirigia um fusca, símbolo do “povo”. E ainda, que, por falta de guardanapos num restaurante, usou a 
própria camisa. Também não usava meias, não andava com talão de cheque e nem cartão de crédito. Sobre o 
workaholismo; ele convalescia de hepatite numa maca instalada na diretoria do banco, era o primeiro a chegar 
etc. 
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do banco hoje) 10 milhões de cruzeiros e seis agências (o que teria lhe dado o apelido de 

“banco de dez contos se há”)54. Amador Aguiar entrou nesse mesmo ano como diretor 

gerente – segundo Exame (cf. Abril, 1972), ele teria sido chamado por Cunha Jr. a fim de 

conferir uma “imagem popular” ao banco, que, em vez de fazendeiros tradicionais, 

privilegiaria sempre o pequeno cliente (colono, comerciante, funcionário), ou seja, a classe 

média nova em formação.  

 

Amador Aguiar nasceu em 1904 em Ribeirão Preto (SP). Um entre 13 filhos de um 

lavrador, apenas completou a terceira série do primeiro grau. Seu pai bebia e era 

mulherengo, por essa razão, aos 16 anos, o jovem Aguiar teria fugido de casa (cf. Isto é, 

29.10.03) .55  Para outra fonte (cf. Exame, Abril de 1973), o pai teria morrido quando o 

jovem ainda estava com nove anos. Seja como for, aos 16 anos, Aguiar tem seu primeiro 

emprego como tipógrafo onde perde parte do dedo indicador na máquina de tipografia. Aos 

21 anos, ele começa a trabalhar como contínuo (office-boy) no banco Noroeste.56 Nesse 

ano, casa-se com Elisa Silva. Ela engravida logo depois, mas perde o filho e fica estéril. 

Aguiar então resolve adotar uma menina e depois um casal de gêmeas. Aparentemente, na 

mesma época Aguiar é convertido ao presbiterianismo e adota a nova fé com fervor. Dois 

anos depois, passa a ser contador do Noroeste, onde faz carreira durante 18 anos e chega até 

o posto de gerente. 

 

Conforme mencionamos, Aguiar é contratado para trabalhar no Bradesco em 1943. 

O banco é oficialmente transformado em banco em 1946, vai para São Paulo capital, e em 

1948 compra seu primeiro banco, o Banco Mobilizador Crédito, do Rio de Janeiro. Assim, 

o Bradesco abre agências no Rio e expande sua escala de atuação57.  

 

Uma das marcas do Bradesco são as inovações orientadas ao pequeno usuário. 

Enquanto o banco Itaú é conhecido  por ter tecnologia de informação própria, o Bradesco 

(em sua página online) se vangloria de estar na vanguarda em termos de inovações no 

                                                 
54 O que significa, na verdade, que era um pequeno banco do interior, mas não um banco falido, como reza 
mais uma lenda sobre o banco (cf. Revista Isto É, 29 out..2003). 
55 Observe como a influência negativa do pai serve como leitmotif educacional tanto para Amador Aguiar 
como para Olavo Setubal, cujo pai também bebia e freqüentava mulheres.  
56 O banco Noroeste era do Wallace Simonsen, da família Simonsen, uma família abastada do interior paulista. 
O banco sobreviveu como pequeno banco do interior até os anos 90, quando foi vendido (especificamente por 
volta de 1996 quando começa uma nova leva de fusões e compras). 
57 O período de aquisições vai até 1973, quando o Bradesco é consolidado como o maior banco do país (o Itaú 
começa suas compras poucos anos antes). 
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mundo de finanças que facilitaram a vida do correntista comum. Eis alguns serviços que 

teriam sido criados pelo Bradesco, sempre de acordo com a história oficial: a folha de 

cheque (que existe, contudo desde o século retrasado no Brasil) era novidade comercial que 

foi popularizada pelo banco, que também ofereceu uma conta corrente popular e juvenil (a 

fim “despertar interesse de poupar nos jovens”). Em 1961, o Bradesco adquire um IBM 

1401, se vangloriando de ser a primeira empresa privada de usar um computador. Em 1968, 

é lançado o cartão de crédito Bradesco. Segundo o site do banco, o comércio da época 

desconhecia o cartão de crédito. O banco ainda cria no mesmo ano o $O$ Bradesco, uma 

caixa pagadora automática, precursora do banco 24 horas (lançado apenas nos anos 80).  

 

Em 1951, o Bradesco já foi considerado o maior banco privado comercial do país 

em depósitos à vista. Amador Aguiar assumiu a superintendência do banco após brigar com 

dois dos três sócios. De acordo com a Exame (cf. 16.02.91), um deles acusa Aguiar de 

subversão de fundos – aparentemente, alguém lhe acusou (através de processo 

administrativo) de ter se apropriado de fundos do banco. Aguiar ganhou a briga, o que 

provocou a saída das duas Almeidas (cunhados provavelmente ligados por sangue e 

matrimônio ao fundador da casa bancária), um dos quais saiu por solidariedade ao seu 

cunhado, que teria iniciado o conflito. Aguiar e José de Cunha Jr. dividiram então as ações. 

Assim, Aguiar é promovido a superintendente e se torna presidente diretor em 1969 e José 

de Cunha Jr. passa a chefiar o conselho de administração até sua morte. 

 

Nos anos 70, o Bradesco passa a se internacionalizar na área de câmbio e seguros 

(junto com outros bancos de grande porte). Em abril de 1973, Amador Aguiar aparece na 

capa da Exame como o banqueiro, primeira vez que a revista usa essa categoria como uma 

forma distinta de empresário. Aguiar, que de fato nunca exercera outra atividade 

significante, torna-se o modelo exemplar de banqueiro. Enquanto Cunha Jr. continuava a 

dividir o controle acionário do banco (ainda no início da década de 70), a diretoria de 

Bradesco parece ter sido montada por Aguiar58 (Anexo III).   

 

Entre pessoas da sua confiança, ele encontrou seu irmão, 15 anos mais moço, 

Márcio Coelho Aguiar. Contou também com Lázaro Brandão, que já trabalhava para a Casa 

                                                 
58  Na verdade, não temos informações suficientes para dizer até que ponto Cunha Jr. influenciou o 
funcionamento do banco, mas o fato é que Aguiar conseguiu montar toda a estrutura do banco e transformá-lo 
quase em uma obra pessoal. 
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Bancária Almeida desde 1931, 12 anos antes de Aguiar ser contratado. Brandão, também do 

interior de São Paulo e com os estudos ginasiais incompletos, conta (cf. Exame 28.06.89) 

que queria fazer o concurso público para o Banco do Brasil, mas como ganhou emprego na 

Casa Bancária Almeida, resolveu lá ficar. Ele ganhou a confiança do Amador Aguiar 

quando este começou a subir no novo banco. Laudo Natel, amigo antigo de Aguiar, é o 

único da diretória com estudos secundários. Ele seria posteriormente governador biônico do 

estado de São Paulo, único integrante do banco com participação política direta (Aguiar foi 

secretário de finanças da cidade de São Paulo durante três meses nos anos 70, depois dos 

quais pediu demissão). A diretoria organizada por Aguiar era mais enxuta do que a de 

outros bancos do mesmo porte, mas durante a década cresceria para 12 integrantes, e depois 

para 18. 

 

 Aguiar era visto pela mídia especializada como personalista e altamente 

centralizador. O estilo do banqueiro e a diferença social entre ele e seus pares no mundo 

financeiro ganharam relevo com casos de compras e fusões. Em Abril de 1972, a revista 

Exame fez um perfil dele num artigo sobre “superbancos”, ou conglomerados financeiros (a 

nova onda da época) e cujos representantes por excelência eram Bradesco e Unibanco (o 

Itaú se consolidou apenas no fim da década). Como já foi apontado, os dois bancos quase se 

fundiram, mas diferenças de estilo, tanto de culturas de empresa quanto dos próprios 

controladores, parecem ter impedido o negócio. Esse episódio já foi discutido no capítulo I, 

mas vale ressaltar aqui a questão da “diferença de estilo”, muito alegada em relação aos 

negócios empreendidos por Amador Aguiar. Enquanto o Unibanco de Walther Moreira 

Salles se fundia com um banco, colocava seus antigos diretores na sua diretoria (e, 

obviamente, no conselho como acionistas) para posteriormente absorver sua estrutura, o 

Bradesco de Amador Aguiar comprava o banco e o colocava sob seu comando, estratégia 

que dificilmente vingaria com o controlador do então segundo maior conglomerado do país 

(mesmo que este não tivesse interesse em pessoalmente dirigir o banco e costumasse 

colocar um executivo contratado para essa finalidade).  O fato do presidente diretor do 

Unibanco, Israel Vainboim, ser barrado nas portas da Cidade de Deus por quebrar suas 

regulamentações internas (cabelo comprido, bem ao estilo hippie, que estava na moda) 

sinalizava que uma fusão entre duas culturas administrativas diferentes (se não opostas) não 

viria acontecer.  
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Outro caso de compra de banco conhecido na época foi o do Banco da Cidade da 

Bahia, em 1973.  De uma família soteropolitana tradicional, os Mariani Bittencourt, o 

Banco da Cidade possuía agências em escala nacional (inclusive em São Paulo onde 

trabalhava o atual presidente diretor do Bradesco, Márcio Cipriano), mas na onda de fusões 

dos anos 70, Clemente Mariani preferiu diminuir sua escala de operações e vender seu 

banco59.  Era também assunto de alto conteúdo político. Houve pressão política do 

Governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, para manter o banco no seu estado60, 

favorecendo o Banco Econômico, de uma família igualmente tradicional da Bahia. 

Entretanto, o Econômico não tinha condições de competir com o Bradesco. Por outro lado, 

o Banco Econômico já havia comprado quantias de ações do Banco da Cidade com a 

esperança de arrematar o banco. Mas o Bradesco insistiu e comprou o Banco da Cidade, 

cujas ações perderam valor com a venda do banco.  Para o banco Econômico não falir (já 

que tinha em mãos toneladas de ações agora sem valor) o então presidente do país, o 

general Ernesto Geisel, foi pessoalmente até Amador Aguiar para que Bradesco 

recomprasse as ações do Banco Econômico, o que efetivamente aconteceu. Assim, o Banco 

Econômico não só sobreviveu como cresceu, chegando a ser o sétimo maior do país, 

embora alguns anos depois, em 1995, entrasse em colapso. 

 

Para poder se firmar no mercado de seguros, Aguiar então foi mais ousado ao fazer 

acordo com Antônio de Almeida Braga, dono da seguradora carioca Atlântico Boavista 

Seguros.  Imigrante português que construiu sua fortuna no Rio de Janeiro (em parceria 

com o ex-governador do estado, Carlos Lacerda), Almeida Braga também construiu bom 

posicionamento social ao se casar com uma neta de Joaquim Nabuco.61  Almeida Braga e 

Aguiar se tornaram amigos pessoais e este último lhe propôs a presidência do Bradesco em 

troca da seguradora. Isso ocorreu em 1983 e Aguiar já estava com idade avançada para 

manter a direção do banco, que ele tinha entregue para Lázaro Brandão em 1981. Ações 

foram trocadas entre Aguiar e Almeida Braga e o “casamento” durou três anos quando, em 

1986, Almeida Braga rompeu alegando “diferenças de estilo”. De acordo com o português, 

                                                 
59 Seu filho primogênito atualmente dirige o banco BBM, que está entre os primeiros 50 bancos múltiplos no 
ranking do Banco Central. 
60 O Banco Econômico, banco popular especialmente no nordeste funcionava quase como Caixa Econômica e 
banco de desenvolvimento no estado de Bahia. Seu falecimento provocou pânico no estado. 
61 O caso revela uma interessante circulação social entre figuras do mundo financeiro.  Nabuco fora casada 
antes com José de Magalhães Lins, sobrinho do Magalhães Pinto, fundador do banco Nacional.  O mesmo, 
que se tornou consultor após ser descartado como herdeiro do Nacional (em prol dos filhos), apresentou 
Almeida Braga a Aguiar e teve algum envolvimento na tentativa de fusão entre Unibanco e Bradesco. 
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Aguiar era muito puritano e ele (Almeida Braga) queria “aproveitar melhor a vida”. Seja 

como for, a família Almeida Braga criou uma nova seguradora, a Icatú, no Rio de Janeiro62 

e o Bradesco recomprou as ações do banco em mãos de Almeida Braga.  

 

Finalmente, reclamações de autoritarismo foram alegadas também pela aristocrática 

família carioca Larragoiti (com ramificações e títulos de nobreza na Europa), donos da 

seguradora Sul América, quando da quebra com o Bradesco após três anos de união, 

também em 1986. A viúva do fundador e então presidente, Beatriz Larragoiti, queria mais 

espaço próprio e novamente alegou “diferença de estilo” entre ela e o banco de Amador 

Aguiar (cf. Exame, 25.7.84).63 

 

Como acontece com outros bancos do mesmo porte, os anos 80 são anos de 

consolidação de poder e da escala atingida anteriormente. Em 1981, Bradesco abre a 1a 

agência instantânea (informatizada em que o cliente resolve suas operações financeiras com 

um cartão magnético, em vez de ir até a caixa para ser atendido). Em 1986, os bancos 

brasileiros lidam com a contenção feita necessária pelo Plano Cruzado. Nessa época, o 

Bradesco começa a se fazer representar (tardiamente) na presidência de associações de 

classe (Febreban) com Lázaro Brandão. No entanto, representantes do Unibanco e 

especialmente do Banco Itaú tiveram mais tradição de presidir associações de classe, 

provavelmente pelo peso sóciopolítico que estes últimos dois tiveram no mundo 

empresarial em geral. 

 

 

 

B. A CIDADE DE DEUS: O BANCO COMO UMA GRANDE FAMÍLIA (E 

AMADOR AGUIAR COMO SEU PAI). 

 

I. A CIDADE DE DEUS 

 

 

                                                 
62 A Icatú fez várias alianças internacionais nos anos 90, e hoje é dirigida pelo filho do Almeida Braga. 
63 Poucos anos depois, o filho herdeiro da Larragoiti assumiu a seguradora que também fez alianças 
internacionais nos anos 90 e hoje vai bem. 
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Como já foi dito, Amador Aguiar não dispunha das redes sociais, políticas das 

famílias tradicionais como as que controlam o Banco Itaú ou o Unibanco. Aguiar raramente 

concedia entrevistas, embora a mídia tivesse acesso livre a numerosas frases e opiniões do 

banqueiro. Contudo, na mesma medida em que se escondia do mundo externo, ele 

dominava pessoalmente a Cidade de Deus com mão de ferro. Embora o Bradesco já não 

fosse mais um banco familiar, Amador Aguiar foi o grande pai para todos seus 

funcionários. Isso tornou a administração do seu banco tão diferente dos seus congêneres do 

mundo financeiro. 

 

A Cidade de Deus (o nome foi dado posteriormente por Aguiar) nasceu em 1953, 

quando o Bradesco sai da capital e estabelece sua sede numa espécie de anexo em Osasco, a 

25 km da capital paulista na chamada região ABC. A sede administrativa do Bradesco é 

única, pois todos os outros grandes bancos brasileiros têm suas sedes em capitais (hoje 

todos em São Paulo). Além disso, a Cidade de Deus, era mais do que um complexo 

administrativo, pois chegava a ser uma espécie de vila operária em que (pelo menos até a 

morte de Amador Aguiar) era quase auto-suficiente, contava com uma gráfica, um hospital 

(onde o próprio Aguiar faleceu) e até com uma padaria. Havia funcionários que dormiam e 

trabalhavam dentro do complexo, que espalhava dizeres de Amador Aguiar, cuja imagem 

também decorava a paisagem. As regras da Cidade de Deus eram distintas: aos funcionários 

eram proibidos barba, bigode e cabelo comprido (como descobriu o presidente diretor do 

Unibanco em 1972). Apenas entravam no banco os funcionários casados (ou, pelo menos, 

com família estabelecida) e que proferissem alguma fé religiosa. Todos os funcionários 

podiam nutrir esperanças de chegar à Diretoria, pois o sistema vertical do banco fazia com 

que todos começassem do mesmo ponto, independentemente da escolaridade e da 

experiência prévia.  

 

Um dos elementos mais fartamente promovido por Aguiar entre seus funcionários 

foi a religião. Único grande banqueiro brasileiro não-católico64, Aguiar era um convertido 

ao presbiterianismo que fez da nova fé uma arma. A começar com a própria Cidade de 

Deus, onde se espalhavam dizeres do presidente sobre as virtudes de trabalho, da fé e da 

frugalidade, perpetuados nas regras internas do banco e nos currículos das escolas da 

Fundação Bradesco. A natureza da religiosidade de Aguiar, na sua forma oficial, coincidia 
                                                 
64 O banco Safra, controlado por uma família judia, na verdade se trata de uma ramificação sul-americana de 
um império internacional, um pouco ao modo dos Rothschild. Sobre os Rothschild, cf. KUPER, 2001. 
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com a Ética Protestante. Exemplo cabal disso foi a comemoração do Dia de Ação das 

Graças. Celebrado no mesmo dia que nos Estados Unidos (26 de novembro), a 

comemoração foi transmitida para o país inteiro. Havia apresentações de crianças da 

Fundação e os funcionários cantavam hinos (como o do anexo IV). O banco, assim, não era 

apenas uma grande empresa, mas também uma grande família. 

 

As regras do banco também valiam para os executivos de alto escalão, inclusive 

para a própria diretoria. Os diretores dividiam uma grande mesa oval sem gavetas. Apenas 

as secretárias ficavam em mesas separadas. Aos diretores era proibida qualquer ostentação 

de luxo. Apesar das peculiaridades da Cidade de Deus, algumas regras que ficaram famosas 

com Aguiar foram posteriormente imitadas por outros bancos – por exemplo, nos anos 90, 

um banco de investimentos, o Garantia, que usa mesa redonda na diretoria, e também o 

Unibanco, ao eliminar as paredes divisórias entre escritórios nessa mesma época. O curioso 

é que enquanto esses bancos “descobriram” as técnicas do Bradesco, o próprio Bradesco as 

deixava de lado, como no caso da famosa mesa oval que foi aposentada por Lázaro Brandão 

(ainda que os diretores ficassem todos na mesma sala).  

 

Todos os funcionários do Bradesco em geral começavam de baixo65, como fez o 

próprio dono do banco e seus pares, também oriundos do interior e de famílias mais 

humildes. É claro que a imagem pública era um tanto idealizado e que o banco tinha que 

seguir a tática de alianças horizontais (como no caso do Almeida Braga e do Laudo Natels 

no governo) como qualquer empresa. Além do mais, a sucessão para postos chaves, como 

veremos mais embaixo, era mais complicada do que reza a cartilha e que além de regras 

mais tradicionais, como a exclusão de mulheres, certamente outros fatores eram 

considerados e não só o mérito. Não importa, o banco e seu carismático líder forneciam 

símbolos para a doutrina empresarial pregado pelas revistas de negócios, e o próprio 

Amador Aguiar, desprovido de quaisquer outros capitais, só tinha como se beneficiar dos 

fartos capitais simbólicos que ele mesmo fazia questão de alardear. Afinal, enquanto outros 

empresários de origem humilde buscavam – como até seria socialmente esperado – se 

integrar à camada social mais vantajosa (como fizera Almeida Braga ao se casar com uma 

descendente da nobreza nacional), Amador Aguiar se regozijava na sua imagem de pessoa 

simples, humilde e sem apego ao luxo. 
                                                 
65 Nos anos 80, isso já não acontecia, como fica evidente no caso de Almeida Braga e, depois, no caso de 
outras contratações, como a do ex-presidente do BC, Fernão Bracher, na mesma década. 
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II. A FUNDAÇÃO BRADESCO 

 

 

Intimamente ligada ao banco está a Fundação Bradesco, criada em 1967 e que 

desenvolve principalmente atividades ligadas ao ensino. O empreendimento do banco se 

destaca porque esse tipo de atividade filantrópica apenas começa a se generalizar entre 

grandes empresas a partir dos incentivos fiscais que começam com Sarney em 1986 e 

especialmente no governo Collor, a partir de 1990, quando, também, internacionalmente, se 

generaliza a idéia de “responsabilidade social”. A ênfase pedagógica das escolas da 

Fundação Bradesco era centrada na compreensão básica de matemática e da comunicação 

escrita e oral em português, mas também havia educação moral com controle de higiene 

física e economia doméstica para as meninas, treinadas para seus futuros lares. 

  

 Como na política de contratações do banco, as escolas recrutavam alunos em áreas 

pobres e longe de centros urbanos – geralmente onde não havia escolas públicas. Aos 

alunos eram oferecidos atendimento médico, merenda (como se faz em escolas públicas 

também) e auxílio para conseguir emprego. Algo em torno de 20% dos quadros das escolas 

se tornavam funcionários do banco posteriormente. Graças à fundação, Amador Aguiar 

ganhou prêmios como educador, raro se não único entre banqueiros. A Fundação Bradesco 

é também o único lugar onde Amador Aguiar deixou descendentes, especificamente sua 

neta Denise, educada para ser diretora da Fundação, como vimos, profissão típica de 

descendente feminina da família. Ela tem pós-graduação em Pedagogia na Universidade 

Columbia de Nova Iorque, e hoje é também conselheira do Museu da Arte Moderna de São 

Paulo, além de outras instituições de cunho filantrópico. 
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C. BRADESCO HOJE: A SUCESSÃO DO AGUIAR. 

 

I. A MORTE DE UM SÍMBOLO 

 

 

A morte de Amador Aguiar, em 1991, sinalizou o fim de uma era no banco. Os 

novos tempos vão além do fim do símbolo mor do banco, sendo que os anos 90 obrigaram 

ao banco a se adaptar às novas regras internacionais das finanças, muitas vezes 

diametralmente opostas às cultivadas por Aguiar, a saber, escolaridade especializada (e, 

como conseqüência, a contratação de especialistas de fora do banco), descentralização, 

segmentação de serviços e finalmente, direcionamento dos serviços do banco para o grande 

cliente. O prestígio de Aguiar, além de ter acumulado uma fortuna através do seu império, 

recaia sobre seu valor simbólico no mundo empresarial como verdadeiro “self-made man”. 

Entretanto, nos anos 90, as excentricidades religiosas e administrativas se tornaram, 

justamente, excêntricas. 

 

Assim, o papel “ideológico” do banco (com seus ritos e a religiosidade de Aguiar) passou 

por uma oxigenação. Um dos baluartes do liberalismo, Roberto Campos, declara em 1993 

(para a revista Exame, cf. 1.4.92) que o Bradesco era mais uma igreja do que um banco. Se 

a filosofia administrativa do recém-falecido banqueiro começou a ser repentinamente vista 

como excêntrica, é possivelmente por isso que houve uma espécie de desconstrução pública 

da pessoa de Aguiar após sua morte, em 1991. Com certeza, a briga entre sua segunda 

mulher e suas filhas adotivas, e entre as gêmeas e a primeira filha, geraram toda a 

publicidade negativa que uma família poderia não querer. Igualmente certo é que essas 

brigas judiciais fizeram a alegria da mídia. Mas, além de uma mudança de ventos, o 

episódio demonstra, para nós, que a falta de rede de proteção social e familiar do banqueiro 
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(diferentemente dos seus pares, ele não adotou o estilo de vida público da elite tradicional e 

nem sua maneira de reprodução) lhe deixou vulnerável. 66   

 

 O motivo do escândalo, ao que parece, foi o seguinte. Perto do final de sua vida, 

Amador Aguiar se tornou cada vez mais recluso e eventualmente se mudou definitivamente 

para a Cidade de Deus. Sua mulher, Elisa, morreu de esclerose generalizada em 1986. Logo 

depois, o banqueiro casou-se com uma jovem professora da Fundação Bradesco que 

conseguiu transferir propriedades e somas para ela após a morte do banqueiro (cf. Exame, 1 

abr. 1992 e 8 jan. 1992). Aguiar aparentemente deixara tudo para a segunda mulher, mas 

como suas condições de saúde levantavam suspeitas na época da transferência, as filhas 

foram ao tribunal para reclamar suas respectivas partes. Nos últimos anos de vida, Aguiar 

apenas recebia a primeira filha (cujos netos, especialmente a neta, ainda protegem o legado 

do avô), mas não as gêmeas. A esposa teria tentado argumentar que elas não foram 

registradas e, portanto, não eram filhas legítimas do banqueiro. Por causa do caso, listas de 

propriedades e posses foram expostas nos jornais. No final da história, às três filhas foram 

concedidas as posses do pai. 

 

Entretanto, não foi apenas o tribunal que amanchou a imagem pública do Amador 

Aguiar. Depois de resolvido o problema da herança (em 1993), ainda foi publicado em uma 

revista semanal Época (cf. Época, 3 abr. 2000) um artigo “fofocando” sobre a vida pessoal 

do excêntrico banqueiro.  Aparentemente a mulher de Aguiar teria ficado inválida poucos 

anos após o casamento e Aguiar teria iniciado um caso com sua secretária, Maria Antonieta 

Carneiro de Mello, a Nenê. A mesma fonte diz que ela morreu misteriosamente numa 

fazenda de Aguiar em 1982 (morte até hoje não esclarecida). O mesmo artigo brinca com o 

banqueiro ao sugerir que seu proclamado puritanismo não se estendia às mulheres.  

 

 

 

II. A SUCESSÃO 

 

                                                 
66 Por outro lado, jamais se soube de qualquer detalhe negativo das famílias Setubal e Villela.  Houve um caso 
judicial a respeito de um filho extracasamento de Walther Moreira Salles após sua morte, mas esse caso 
permaneceu poucos meses nos jornais e foi resolvido favoravelmente ao ex-embaixador e nunca mais se 
soube nada negativo da família (seja pai, avô, filhos, ou netos). 
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.  O indicado por Amador Aguiar para sucedê-lo foi Lázaro Brandão, que assumiu a 

presidência da diretoria um ano antes da morte do seu mentor. Brandão flexibilizou as 

regras criadas por Aguiar, embora, na verdade, o alto escalão do banco continuasse sendo 

da geração fundadora. Em entrevista para a Exame (Revista Exame, 1 abr. 1992), Brandão 

fez questão de se distanciar do puritanismo do seu ex-chefe. Apresentou-se como católico 

não praticante, apreciador de ternos bem-cortados e de “reuniões sociais em clubes 

noturnos”. Conforme a tendência internacional nessa época, os serviços na Cidade de Deus 

foram terceirizados, menos a gráfica. Como Brandão já entrou para a presidência com idade 

avançada, provavelmente tinha como tarefa primordial preparar um novo sucessor na 

diretoria. 

 

 Hoje Amador Aguiar continua sendo o símbolo mor do Bradesco. Ele desprezou a 

sucessão familiar e nunca quis deixar herdeiro no banco (lembremos que ele nunca adotou 

filho homem). Entretanto, isso não quer dizer que Aguiar não desejou se perpetuar no 

Bradesco. Além da neta Denise, conselheiro do banco, e também diretora da Fundação, um 

outro neto, João (irmão da Denise), é igualmente conselheiro no banco. Ele estudou 

agronomia na USP e cuida das propriedades da família, que continua como maior acionista 

individual no Bradesco. 

 

Mas, se Amador Aguiar cuidou do seu legado pessoal no banco, diferentemente dos 

outros bancos aqui estudados, a luta para suceder Lázaro Brandão na diretoria foi de uma 

certa ferocidade e gerou feridas e “deserdados”. As circunstâncias da corrida foram 

agravadas porque Lázaro Brandão era basicamente da mesma geração do seu chefe e assim 

assumiu plenos poderes com idade já avançada. Um novo presidente diretor seria uma 

questão de poucos anos e, por isso, as revistas de negócios começaram a especular sobre o 

do futuro dirigente do maior banco privado brasileiro. 

 

O maior problema da meritocracia é a presença de outros fatores além do mérito. No 

caso de bancos familiares, não havia dúvida de que algum familiar, de preferência um filho, 

haveria de suceder ao pai – mesmo tendo que mostrar seu mérito diante do conselho para 

poder dispor de maior legitimidade para mandar. O sistema vertical do Bradesco deixava à 

mostra suas próprias contradições, a mais óbvia sendo – como em qualquer outro banco – o 
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limite da ascensão das mulheres. Diferentemente de bancos familiares, cujas regras de fato 

(não ditas como tais) são claras e até “naturais” para o corpo de funcionários não ligados 

por sangue ou aliança à família, no Bradesco não havia nenhuma lógica específica que 

pudesse dirigir à escolha do sucessor do Brandão.  

 

É provavelmente seguindo essa lógica que em meados da década de 90 houve uma 

espécie de guerra de sucessão e alguns dos não escolhidos deixaram o banco. Os candidatos 

mais comentados na mídia especializada para suceder a Lázaro Brandão na diretoria foram 

Dorival Bianchi, Alcides Tápias e Roger Agnelli. Todos os três eram vice-diretores na 

época. Bianchi foi admitido no banco em 1961 e seguiu o caminho prescrito pelo sistema 

vertical do banco. Vinte anos depois de entrar, foi eleito Diretor Departamental, e um ano 

depois (1983) Diretor Executivo Gerente. Em 1988 chegou a ser Vice na Diretoria. Quando 

o sucessor foi efetivamente escolhido, em 1999, passou para o Conselho de Administração 

onde continua hoje. Alcides Tápias era também funcionário antigo do banco, do interior de 

São Paulo, e vice-diretor junto com Bianchi. Tápias representou o Bradesco como 

presidente da Febreban em 1991. Em 1996, entra publicamente em conflito com Brandão 

sobre a sucessão e sai do Bradesco. Ele abriu uma empresa de consultoria, foi ministro no 

primeiro governo Fernando Henrique Cardoso e é atualmente conselheiro do Banco Itaú. 

Roger Agnelli saiu do Bradesco na mesma época e atualmente é presidente da Vale do Rio 

Doce, onde já ganhou prêmios por sua atuação a frente dessa empresa. Depois dessa 

primeira leva pública de executivos que abandonaram o banco, a guerra de sucessão ainda 

levou mais três anos para acabar. 

 

Ainda em 1996, o Bradesco, tal como outros bancos (excetuando Unibanco), voltou 

às compras, estimulado pelas novas regras que levaram ao leilão de bancos estaduais. 

Diferentemente do Itaú, que arrematou os bancos de Rio de Janeiro e Minas Gerais, no 

próspero sudeste, e do Paraná, no sul, o Bradesco não comprou bancos estaduais de maior 

importância, mas comprou os menores em número maior. Assim, o banco mantinha sua 

marca e garantia clientes em lugares onde não havia outras escolhas de bancos privados. 

Como qualquer grande banco comercial nessa época, o Bradesco teve que garantir uma área 

de investimento dirigida aos grandes clientes. A primeira grande manobra nesse sentido foi 

a compra do banco BCN, banco de investimentos carioca cujo patriarca, Pedro Conde, 

brigou com seu filho e resolveu, conseqüentemente, desistir do negócio.  Como banco 
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pequeno que lidava exclusivamente com grandes clientes, ele não podia ser simplesmente 

integrado ao banco comercial, pois sua estrutura e objetivo eram distintos. A incorporação 

do BCN (e as outras empresas do Conde) foi mais complicada que as aquisições anteriores 

do Bradesco. Quem foi encarregado dessa tarefa foi Márcio Cipriano e, oficialmente, foi 

seu sucesso no empreendimento que fez do Cipriano o sucessor do Lázaro Brandão em 

1999.  

 

Márcio Cipriano tem a mesma idade dos concorrentes à sucessão mencionados 

acima, mas ele apenas entrou no Bradesco em 1973, quando seu banco, o Banco Da Cidade, 

foi incorporado pelo Bradesco. Cipriano seguiu os passos dos seus colegas – foi eleito 

Diretor Departamental 10 anos depois de entrar no banco e chegou a Vice Diretor em 1995.   

Em 1998, Cipriano foi eleito Presidente Diretor do BCN e as outras empresas 

conglomeradas a esse banco. Um ano depois, foi eleito Presidente Diretor do Bradesco. Ele 

é o primeiro presidente diretor com formação superior (em Direito pela Universidade 

Mackenzie de São Paulo, a poucos metros da agência do Banco Da Cidade onde 

trabalhara). Se Lázaro Brandão flexibilizou o ambiente rígido criado por Amador Aguiar, 

Cipriano “levou o Bradesco para o século XXI” ao descentralizar (ligeiramente) a estrutura 

administrativa e dar mais importância aos setores de grandes clientes e investimento. 

Lázaro Brandão passou a presidir o Conselho da Administração, onde se mantém até hoje. 

CONCLUSÃO 

 

 

 Apesar do Bradesco não ser um banco familiar, seu fundador, Amador Aguiar, criou 

uma padrão familiar dentro do próprio banco através da sua relação com os próprios 

funcionários e a criação do gigantesco complexo administrativo e urbano do banco, a 

Cidade de Deus. Ao ser o grande pai do banco, Aguiar fez uma escolha, pois com seu 

sucesso ele poderia ter se casado com uma mulher de “boa” família e adotar um filho 

homem e os padrões de vida das elites estabelecidas. Entretanto, Aguiar aparentemente não 

quis seguir este caminho e fez do banco a sua própria família.  

 

 Suas escolhas criaram algumas dificuldades para o banco. Em primeiro lugar, 

Aguiar tinha alguns problemas de relacionamento com outras instituições que ele desejava 

incorporar. Pouco acostumado a travar relações públicas, Aguiar se fechava dentro da 
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Cidade de Deus que ele controlava com mão de ferro. Para alguns parceiros potenciais, 

como o Unibanco e o segurador Sul América, o “autoritarismo” do Aguiar dificultou 

negócios, que não se concretizaram. O sistema vertical do banco também era pouco flexível 

em absorver mudanças econômicas internacionais e teve que ser flexibilizado após a morte 

do Aguiar. 

 

 A outra dificuldade que Bradesco enfrentou por não ser um banco familiar nos 

moldes mais tradicionais (em que o poder passa de pai para filho), foi a questão de 

sucessão. Sem regras “naturais” para ditar quem sucederia Lázaro Brandão, os “filhos” do 

banco (os diretores e vice-diretores) entravam em conflito e alguns saíram da empresa. No 

caso de Alcides Tápias e Roger Agnelli, seus talentos provavelmente foram mais bem 

aproveitados fora do Bradesco que se tivessem permanecidos dentro dele, onde suas 

possibilidades de ascensão chegaram ao limite. O sucessor finalmente foi escolhido por se 

mostrar bem sucedido em um empreendimento típico das novas necessidades da época: 

absorver um banco de investimentos.  

 

 A nova conjuntura econômica, que ganha força nos anos 90, forçou o Bradesco a 

suavizar o paternalismo de Amador Aguiar e adotar regras mais de acordo com os padrões 

internacionais. A antiga Cidade de Deus não era mais compatível com essas regras e teve 

que se adaptar à nova conjuntura. O puritanismo religioso de Amador Aguiar perdeu sua 

aura mítica, mas o banco que ele criou permanece como o segundo maior do país e Aguiar 

permanece como seu símbolo mor, como fundador e grande pai do banco. 
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CONCLUSÃO 
 

 

 

 Vimos neste trabalho que a relação “família-empresa” sempre marcou presença nos 

três bancos estudados. E que, entretanto, as diferentes trajetórias do Unibanco, do Itaú e do 

Bradesco resultaram da maneira em que cada família (ou grupo de famílias) controladora da 

empresa se constituíu como tal; vimos como cada constituição familiar teve influência 

sobre a empresa e, finalmente, num movimento recíproco, como a dinâmica da empresa 

teve o poder de também influenciar a família. Essas trajetórias e influências determinaram a 

estratégia de reprodução de cada família e de cada banco.  

 

 A família Moreira Salles, controladora do Unibanco, se estabeleceu como uma 

família em que um único núcleo domina o banco, e o poder foi passado (durante duas 

gerações) diretamente de pai para filho. João Moreira Salles se casou dentro de uma família 

tradicional (os Vilhena de Alcântara), entrou para a sociedade aliada com a família mais 

importante de Poços de Caldas, os Junqueira, e estabeleceu boas relações, inclusive, com 

Getúlio Vargas. Todavia, essas famílias não participam no banco hoje e o relacionamento 

entre elas e os Moreira Salles (João pai e Walther) teve mais importância na época em que 

era útil a cada parte envolvida. A estratégia de ascensão de João e Walther foi fazer alianças 

de negócios e alianças políticas e, também, principalmente alianças com empreendedores 

internacionais, cujas técnicas Walther Moreira Salles aprendeu e adaptou para garantir o 

crescimento de seu banco. O resultado disso foi a precoce internacionalização do Unibanco. 

Conseqüentemente, a família Moreira Salles ficou publicamente conhecida como uma 

família cosmopolita e mundializada. Tanto é que as estratégias publicitárias recentes do 

banco visam atrair (na sua propaganda) justamente artistas, jornalistas e pessoas de alto 

nível cultural que se identificam com o banco. O outro resultado da estratégia adotada pelos 

fundadores do Unibanco, precursor da internacionalização que efetivamente ocorreu em 

todo sistema financeiro do Brasil, fez com que os quadros do banco, e principalmente os 

próprios filhos do Walther Moreira Salles, não tivessem nenhuma dificuldade para se 

adaptarem às reformas financeiras ocorridas entre 1964 e 1995: o Unibanco foi o primeiro 

conglomerado financeiro do país e também o pioneiro em segmentação de serviços (tais 

como investimento e gestão de recursos). Pedro Moreira Salles, presidente executivo do 
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banco hoje, e seus irmãos, foram os únicos da terceira geração dos casos estudados aqui que 

se formaram em Economia, se formaram na PUC-RJ e também tiveram pós-graduações nos 

Estados Unidos.  

 

As famílias Villela e Setúbal, principais controladoras do Itaú, se constituíram em 

uma rede familiar. O controle do banco é dividido entre núcleos que são ramificações de 

um tronco comum, no caso, o tronco Egydio. Trata-se de famílias tradicionais no país. 

Todos tiveram propriedades e comércios que podiam ser reconvertidos na nascente 

indústria e, posteriormente, em finanças. Todas também tiveram papéis públicos tanto na 

política, quanto na ciência e nas artes, os quais podiam ser reconvertidos em alianças de 

negócios com famílias de empresários e industriais. Foi assim, graças ao amplo 

investimento em tecnologia e indústria própria dos controladores, que o Banco Itaú ficou 

publicamente conhecido como um banco de tecnologia e desenvolvimento como também 

um banco que atrai a classe média de profissionais liberais e funcionários. Tal como uma 

grande família, o holding Itaúsa reúne basicamente empresas das famílias controladoras. 

Muitos dos conselheiros do holding (e seus maiores acionistas) são membros das famílias 

controladoras e até de outros troncos surgidos dos Egydio, como os Monteiro de Carvalho. 

Por ser uma rede familiar, o que envolve muitos indivíduos e muitos interesses, a questão 

de sucessão foi também uma questão de re-divisão de tarefas e na terceira geração cada 

ramo familiar obteve vantagens específicas. Como criador da Duratex, o primeiro 

presidente comercial do Banco Federal de Crédito (posteriormente conhecido como Itaú);  

genro e homem de confiança do fundador Alfredo Egydio, Eudoro Villela conseguiu que 

sua família detivesse mais ações do holding. A porta-voz desse ramo familiar hoje, sua filha 

Milú, é reconhecida como uma herdeira, assumindo o papel feminino no ramo cultural nas 

atividades da família. Tendo operado um novo processo de reconversão do lugar da mulher, 

transformando a tradicional caridade em engajamento cultural-empresarial, Milú foi eficaz 

ao garantir que o nome de sua família fosse lembrado como integrante do império do Itaú. 

Olavo Setúbal, por outro lado, conseguiu estabelecer o nome de sua família efetivamente 

hoje como os diretores do holding. Abençoado com seis filhos homens (e mais uma filha), 

cinco deles trabalham para o holding: o primogênito controla a Duratex, a empresa não-

financeira mais lucrativa do holding; e o quarto filho, Roberto, é presidente do Banco Itaú. 

Em uma rede familiar acostumada a reconverter saberes e recursos, Roberto Setúbal soube 

também se preparar para a nova conjuntura, em vigor na época em que assumiu comando 
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do banco. Ele fez uma pós-graduação nos Estados Unidos e um estágio de dois anos com 

John Reed do Citibank. O Banco Itaú contratou os especialistas necessáios e, especialmente 

com a compra do BBA e sua equipe de sócios, garantiu solidez na área de investimentos e, 

em conseqüência, a liderança nas finanças privadas no país. 

 

 No caso do Bradesco, o principal nome do banco, Amador Aguiar, construiu sua 

“família” dentro do próprio banco, como um grande pai, uma figura paternalista 

responsável pelo corpo imenso de funcionários. Sem recursos próprios, alianças e nem 

mesmo uma família estável fora do banco, Aguiar construiu um banco para o “povo”, ou 

seja, para pequenos comerciantes, agricultores e funcionários que não tinham sido 

previamente absorvidos pelo sistema bancário. Para acomodá-los, o Banco Bradesco 

popularizou uma série de serviços convenientes para trabalhadores como o cheque e o 

cartão de crédito. Assim, o Bradesco massificou o banco e seus serviços: nasceu o pequeno 

poupador e correntista. Em troca, Aguiar ganhou o título de “banqueiro”, como exemplo 

mor do financista moderno. Como banco de massa, convinha a Aguiar enfatizar sua própria 

origem humilde para agregar mais valor aos seus feitos. A mídia especializada em negócios 

e economia se alegrava ao encontrar o verdadeiro “self-made man”, alguém capaz de seguir 

todos os preceitos que regiam as ideologias empresariais: sucesso por esforço próprio, 

perseverança, dedicação extrema ao trabalho, e tudo isso sem privilégio prévio. Crente 

nessa doutrina, Aguiar nunca quis que Bradesco fosse familiar e proibiu a sucessão de pai 

para filho; ele mesmo nunca teve filho herdeiro. Por outro lado, o próprio Aguiar era o pai 

supremo dentro do seu império onde tudo levava sua marca pessoal e cujo complexo 

administrativo, a Cidade de Deus, parecia com uma vila operária na qual os funcionários 

moravam e estudavam. Suceder a um líder carismático e personalista não podia ser fácil e 

houve conflitos dentro do banco para ver quem seria escolhido para dirigi-lo. Além disso, o 

sistema administrativo que Aguiar criou foi mais difícil de adaptar à nova conjuntura 

econômica nos anos 90 em que segmentação e escolaridade específica se colocaram na 

ordem do dia. Essas mudanças apenas foram possíveis após a morte do Aguiar quando os 

serviços da Cidade de Deus foram terceirizados, os rituais de celebração do carisma do 

patrão foram deixados de lado e profissionais de fora foram contratados. Entretanto, o 

terceiro e atual presidente do banco, o primeiro com estudos superiores, ainda chegou ao 

seu posto ao seguir o caminho do sistema verticalizado do banco.  
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 Enfim, no desenvolvimento de bancos comerciais privados no Brasil analisados 

neste trabalho, as relações familiares não foram um impedimento à modernização 

econômica, mas um estímulo. Para poder ascender socialmente ou manter seu status, as 

famílias Moreira Salles, os Setúbal e os Villela tiveram que lançar mão de todos seus 

recursos para poder seguir os novos tempos e mesmo para lançar novas tendências que 

outros teriam que seguir posteriormente. No caso do Bradesco do Amador Aguiar, a família 

teve que ser criada dentro do próprio banco para moldar uma unidade e integração de 

interesses que não vinha previamente de fora. Em todo caso, a grande família constituiu o 

grande banco. 
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ANEXOS CAPÍTULO I 
 

I GENEALOGIA DA FAMÍLIA MOREIRA SALLES 
 

 
 

Os símbolos em negrito indicam participação na empresa.
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II -DADOS SOBRE OS FUNDADORES E SEUS DESCENDENTES 
 

Fundador Data 
nascimento 

Local 
nascimento  

Estudos 
universitários 

Profissão pai Profissão 
mãe 

Esposa Política e 
governo 

Outros negócios 

João Moreira 
Salles 

 Cambuí, MG  Sitiante  Lucrecia 
Vilhena de 
Alcântara 

 Comissária café em Poços 
de Caldas 

 
 
Segunda 
Geração 

Data 
nascimento 

Local 
nascimento  

Estudos 
universitários 

Profissão pai Profissão 
mãe 

Esposa Política e 
governo 

Outros 
negócios 

Relação 
empresa da 

família 
Walther 
Moreira Salles 

1912 Pouso Alegre, 
MG 

Direito, Largo 
de São 
Francisco, SP 

empresário Do lar Hélène 
Marie 
Tortoise e 
Elisa 
Margarida 
Gonçalves 

Embaixador 
em 
Washington 
(JK) e 
Ministro da 
Fazenda 
(Goulart) 

Petroquímica 
e café 

Sucessor 
de todos os 
negócios 
do pai 

José Carlos 
Moreira Salles 

1922 Pouso Alegre, 
MG 
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terceira 
Geração 

Data 
nascimento 

Local 
nascimento  

Estudos 
universitários 

Profissão pai Profissão 
mãe 

Esposa Política e 
governo 

Outros 
negócios 

Relação 
empresa da 

família 
Fernando 
Roberto 
Moreira 
Salles 

29.05.46  Economia Empresário, 
banqueiro e 
diplomata 

 Claudia 
Espínola 

  Diretor 
Instituto 
cultural, 
presidente de 
uma empresa 
do holding 

Walther 
Moreira 
Salles Jr. 

12.04.56 Rio de Janeiro Economia, 
PUC-RJ e 
Mestrado em 
Comunicação 
áudio-visual 
na UCLA 

Empresário, 
banqueiro e 
diplomata 

Secretária do 
Banco 
Central, RJ 

Maria 
Klabin  

 Vídeo Filmes 
produtora 

Conselheiro 
do Instituto 
cultural 

Pedro 
Moreira 
Salles 

20.10.59  Economia, 
UCLA 

Empresário, 
banqueiro e 
diplomata 

Secretária do 
Banco 
Central, RJ 

Mariza Associações 
de classe 

 Presidente do 
conselho de 
administração 
do banco 

João Moreira 
Salles Neto 

27.03.62  Economia, 
PUC-RJ 

Empresário, 
banqueiro e 
diplomata 

Secretária do 
Banco 
Central, RJ 

  Vídeo Filmes 
produtora 

Presidente do 
conselho de 
administração 
do Instituto 
Cultural, 
Vice diretor 
do instituto 
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III- COMPARAÇÃO ENTRE AS DIRETORIAS EXECUTIVAS E CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO DO UNIBANCO NOS ANOS 1970 E 
2003 

 
 
Grupo Moreira Salles 1970     Unibanco Holdings 2003 
 
Walther Moreira Salles     Conselho de Administração 
Pedro di Perna 
Júlio de Souza Avellar     (Presidente) Pedro Moreira Salles 
George Paten Shaw      (Vice Presidente) Gabriel Jorge Ferreira 
José de Silva Gordo              Pedro Sampaio Malan  
Antônio Galloti      (Conselheiros) Israel Vainboim 
José Marcelino Gonçalves Neto      Tomas Zinner 
Roberto Konder Bornhausen       Pedro Bodin de Moraes  
Marcílio Marques Moreira 
Paulo Reis de Magalhães     Executivos 
Roberto Calmon de Barros Barreto 
José Brás Ventura      Banco Múltiplo – Joaquim Francisco de Castro Neto 
        Atacado – Fernando Barreira Sotelino 
        Corporativo – Geraldo Travaglia Filho 
        Segurador – José Rudge 
        Wealth Management – César Sizenado 
        Banco 1 – Luiz Urquiza 
     Varejo   Dibbens/Financeira – Manoel de Oliveira Franco 
        Cartão Unibanco – Márcio Schettini 
        Fininvest – Márcio Schettini 
        Invest Créd – Álvaro Augusto Lopes Machado 
        Luiza Créd – Arquimedes Salles 
     Atacado  Corretora – Jamil Fatah 
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ANEXOS CAPÍTULO II 
 

I - A - GENEALOGIA DA FAMÍLIA EGYDIO 

 

 

 

Os símbolos em negrito indicam participação na empresa.
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I- B – GENEALOGIA DA FAMÍLIA VILLELA 

 

 

Os símbolos em negrito indicam participação na empresa.
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I - C – GENEALOGIA DA FAMÍLIA SETÚBAL 

 

Os símbolos em negrito indicam participação na empresa. 
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II -DADOS SOBRE OS FUNDADORES E SEUS DESCENDENTES. 
 

Fundador Data 
nasc. 

Local nascimento  Estudos 
universitários 

Profissão pai Profissão 
mãe 

Esposa(o) Política e governo Outros 
negócios 

Alfredo 
Egydio Souza 
Aranha 

      Senador Decca louças 

Olavo Egydio 
Setubal 

16.04.23 São Paulo Engenharia, USP Advogado e 
poeta 

Do lar Mathilde 
Lacerda de 
Azevedo 

Prefeito da cidade 
de São Paulo e 
Ministro de 
relações 
exteriores 
(Sarney) 

Outras 
empresas do 
holding Itaúsa 

Eudoro Villela  Rio de Janeiro, RJ Medicina, RJ 
Cancerologia, 
Alemanha 

  Lourdes Egydio 
Souza Aranha 

 Fazenda 
modelo São 
João de Boa 
Vista, pesquisa 
Fundação 
Oswaldo Cruz, 
Itaútec 

Laerte Setúbal 
Filho 

1926      Presidente 
Associação 
brasileiro de 
exportadores 

L.S. 
consultoria 
(1990) 
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Segunda 
geração 

Data 
nascimento 

Local 
nascimento  

Estudos 
universitários 

Profissão pai Profissão 
mãe 

Esposa(o) Política e 
governo 

Outros 
negócios 

Relação 
empresa da 

família 
Paulo 
Egydio 
Setubal 

 São Paulo  Empresário e 
banqueiro 

Do lar Adriana 
Maluf (sep.) 
Ana Elisa  

Associação 
de classe 

 Presidente 
empresas do 
holding 

Maria Alice 
Egydio 
Setubal 

 São Paulo  Ciências 
Sociais, USP, 
Mestrado 
Ciência 
Política, USP, 
doutorado 
psicologia 
educação 

Empresário e 
banqueiro  

Do lar  Ong  nenhuma 

Olavo 
Egydio 
Setúbal Jr. 

 São Paulo  Empresário e 
banqueiro 

Do lar    Empresas do 
holding 

Roberto 
Egydio 
Setubal 

13.10.54 São Paulo Engenharia 
produção, 

USP, Máster 
of Science 

Engineering, 
Stanford 

Empresário e 
banqueiro 

Do lar  Associações 
de classe 

 Presidente 
diretor e 
diretor geral 
do banco 
Itaú, Vice do 
holding 

José Luiz 
Egydio 
Setubal 

 São Paulo Medicina Empresário e 
banqueiro 

Do lar   Pediatra nenhuma 

Alfredo 
Egydio 
Setubal 

01.09.58 São Paulo Bacharelado e 
Mestrado em 

Administração 
de empresas, 

FGV-SP 

Empresário e 
banqueiro 

Do lar Ruth Associações 
de classe 

 Vice diretor 
do banco 

Ricardo 
Egydio 
Setubal 

 São Paulo  Empresário e 
banqueiro 

Do lar    Empresas do 
holding, 
relações 
investidores 
do banco 
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Segunda 
geração 

Data 
nascimento 

Local 
nascimento  

Estudos 
universitários 

Profissão pai Profissão 
mãe 

Esposa(o) Política e 
governo 

Outros 
negócios 

Relação 
empresa da 

família 
Alfredo 
Egydio 
Arruda 
Villela Filho 

18.11.69 São Paulo Engenharia 
Mecânica, 
Instituto Mauá 
de Tecnologia, 
pós-graduação 
em 
Administração, 
FGV-SP 

     Conselho da 
administração 
do banco, do 
holding e de 
uma empresa 
do holding 

Maria de 
Lourdes 
Egydio 
Villela 

08.09.43 São Paulo Psicologia, 
PUC-SP em 
1971 

Pesquisador 
médico e 
banqueiro 

 
 
Do lar 

Raul Marino 
(separado) 

Ongs, 
caridade 
social 

Presidente 
Museu da 
arte 
moderno, SP 

Presidente 
Itaú Cultural 
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III-  COMPARAÇÃO ENTRE AS DIRETORIAS EXECUTIVAS E CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO DO ITAÚ NOS ANOS 1970 E 2003 
 
 
Diretoria 1970       Diretoria 2003 
 
Herbert Levy       (Presidente) Roberto Egydio Setubal 
João Nantes Jr.      (Vice Presidente Sênior) Henri Penchas 
Eudoro Villela                   Sérgio Silva de Freitas        
Olavo Egydio Setúbal      (Vice Presidente Executivo) Alberto Dias de Mattos Barretos 
Luiz Moraes de Barros                  Alfredo Egydio Setubal 
Luiz Thomas Pinto 
João Batista Leopoldo Figueiredo    Conselho de Administração 
 
        (Presidente) Olavo Egydio Setúbal 
        (Vice Presidente) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho  
               José Carlos Moraes Abreu 
               Roberto Egydio Setúbal 
        (Conselheiros) Alcides Lopes Tápias 
                   
 Henri Penchas 
          José Vilarasau Salat 
          Luiz Assumpsão Queiroz Guimarães 
          Luiz de Moraes Barros 
          Maria de Lourdes Egydio Villela 
          Pérsio Arida 
          Roberto Teixeira da Costa 
          Sérgio Silva de Freitas   
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ANEXOS CAPÍTULO III 
 

I- GENEALOGIA DA FAMÍLIA AGUIAR 
 

 

Os símbolos em negrito indicam participação na empresa.
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II- DADOS DOS FUNDADORES E SEUS SUCESSORES 

 
Fundador Data 

nascimento 
Local 
nascimento  

Estudos 
universitários 

Profissão pai Profissão 
mãe 

Esposa Política e 
governo 

Outros negócios 

José Galdino de 
Almeida 

        

José da Cunha 
Jr.  

        

José Alfredo de 
Almeida 

        

José Carlos de 
Almeida 
Negritos 

  Direito, Largo de 
São Francisco, 
SP 

     

 
Segunda 
geração 

Data 
nascimento 

Local 
nascimento  

Estudos 
universitários 

Profissão pai Profissão 
mãe 

Esposa Política e 
governo 

Outros 
negócios 

Relação 
empresa 

da família 
Amador Aguiar 1904 Ribeirão Preto, 

SP 
nenhum Lavrador   Elisa Silva Secretária de 

Finanças da 
cidade de 
São Paulo 
durante 
quatro meses 

Fazendas 
café e 
agropecuário 

Contratad
o pelo 
banco em 
1943; 
Diretor 
Geral do 
banco a 
partir de 
1972 
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Terceira 
geração 

Data 
nascimento 

Local 
nascimento  

Estudos 
universitários 

Profissão pai Profissão 
mãe 

Esposa Política e 
governo 

Outros 
negócios 

Relação 
empresa da 

família 
Lázaro de 
Mello 
Brandão 

15.06.1926 Itápolis, SP nenhum Pequeno 
fazendeiro 

 Albertina Associações 
de classe 

Fazenda em 
Itatiba 

Foi 
funcionário; 
Presidente 
geral a partir 
de 1981 

Denise 
Aguiar 
Alvarez 
Valente 

1958 São Paulo Mestrado em 
Educação pela 
Universidade 
de Nova 
Iorque 

banqueiro  Sr. Valente Instituições 
de caridade 
social, Ongs, 
conselho 
museus 

 Diretora 
Fundação 
Bradesco, 
membro 
conselho 
administração 
do banco 

João Aguiar 
Alvarez 

1960 São Paulo Agronomia, 
SP 

banqueiro    agropecuário Cuida das 
fazendas da 
família, 
membro 
conselho de 
administração 
do banco 

 
 
Quarta 
geração 

Data 
nascimento 

Local 
nascimento  

Estudos 
universitários 

Profissão pai Profissão 
mãe 

Esposa Política e 
governo 

Outros 
negócios 

Relação 
empresa da 

família 
Márcio Artur 
Laurelli 
Cypriano 

20.11.43 São Paulo Direito, 
Mackenzie, SP 

  Vera Associações 
de classe 

 Entrou no 
banco em 
5.12.73, com 
a 
incorporação 
do Banco da 
Bahia pelo 
Bradesco; 
Diretor 
Presidente a 



 

 

93 

partir de 1998 
 

 
III- COMPARAÇÃO ENTRE AS DIRETORIAS EXECUTIVAS E CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO 

DO BRADESCO NOS ANOS 1970 E 2003 
 
 
1970      2003 
 
Amador Aguiar     Diretoria Executivo 
Laudo Natel 
Márcio Coelho Aguiar   (Presidente) Márcio Artur Laurelli Cypriano 
Lázaro de Mello Brandão   (Vice presidente) Décio Tenerello 
Donato Francisco Sassi          Laércio Albino Cezar 
             Arnaldo Alves Vieira 
             Luiz Carlos Trabuco Cappi 
             Sérgio Socha 

             Júlio de Siqueira Carvalho de Araujo 
             Milton Amílcar Silva Vargas 
             José Luiz Acar Pedro  
             Norberto Pinto Barbedo 
 
      Conselho da administração  
 
      (Presidente)Lázaro de Mello Brandão 
      (Vice presidente) Antônio Bornia 
      (Membros) Dorival Antônio Bianchi 
              Mário da Silveira Teixeira Jr. 
              Márcio Artur Laurelli Cypriano 
              João Aguiar Alvarez 
              Denise Aguiar Alvarez Valente 
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VI-  DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS E ORAÇÃO 

 
Declaração de Princípios 

 
Eu, Fulano de Tal, prometo solene e fielmente, com otimismo e entusiasmo, que seguirei e defenderei os princípios que a seguir declaro: 
 

1 - Amar o Brasil, dedicando-me integralmente a ele e trabalhando sempre mais e melhor, até onde minhas forças permitirem: 
2 - Colocar os interesses públicos, os do Banco e demais organizações Bradesco acima dos meus próprios interesses: 
3 - Dentro da convicção de que s6 o trabalho pode produzir riquezas, agir com plena dedicação ao mesmo, com todo o amor, minha disciplina e justa humildade: 
4 - Respeitar e manter o princípio da hierarquia, condição essencial, quer no Estado, na família e na Sociedade, para o aprimoramento do homem: 
5 - Com o mais sincero sentimento de amor à Pátria e inspirado sempre nos princípios cristãos, colaborar para a formação de um Brasil melhor, através das Fundações 

mantidas pelo Banco e associados, educando, alimentando, curando, vestindo, formando melhores técnicos e, dentro das possibilidades permitidas, promovendo 
oportunidades aos brasileiros desafortunados que, através dos tempos, pela inconsciência de alguns e pela indiferença e criminosa omissão de outros, ainda não 
puderam sair da miséria do analfabetismo: 

6 - Dedicar-me a atividades construtivas e de bem coletivo, entrosadas com as que o Bradesco vem mantendo, ou a outras, com aprovação do Conselho de Administração 
do Bradesco: 

7 - Responder, moral e materialmente, pelos eventuais e involuntários erros que venha a cometer: 
8 - Tratar a todos com urbanidade e respeito, principalmente os mais humildes e necessitados: 
9 - Integração total à filosofia de vida e de trabalho do Banco, respeitando e fazendo respeitar seus estatutos e Regulamento Interno, bem como os de seus associados. 
 
 
Uma das orações recitadas no Dia de Ação das Graças, comemorado anualmente no Bradesco até 1993. 
 
 
 
 

É maravilhoso saber que os que choram 
Serão consolados 
Os humildes serão exaltados 
No milagre de Tua misericórdia! 
É maravilhoso, Senhor, podermos ter a certeza 
da recompensa futura da Vida Eterna 
Sabermos que as coisas efêmeras não têm comparação Com a bênção que virá após nossos sofrimentos! 
Graças, Senhor, pela paz das almas e dos povos 
Que se abrirá sobre o mundo em pétalas de luz Depois das aflições, das lutas e das guerras! Graças, Senhor. pela graça da Fé 
Que nos reconcilia com tua justiça 
E nos permite a graça de Te agradecer. 
(Bradesco Infonnativo, 1982) 


