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Resumo: 

Nossa pesquisa insere-se na linha mais geral desenvolvida pelo Grupo 

de Pesquisa "Neoliberalismo e relações de classe"3, no qual se desenvolve 

uma série de estudos tanto sobre as classes dominadas como também sobre 

as classes dominantes. Nosso estudo dedica-se a uma fração específica das 

classes dominantes no Brasil; a fração financeira. Tendo em vista a importância 

dessa fração no capitalismo contemporâneo neoliberal, acreditamos que um 

estudo empírico do sistema de representação dessa fração mostra-se 

relevante; e, por isso, estamos desenvolvendo um estudo sobre a FEBRABAN, 

Federação Brasileira de Bancos, representante da fração financeira da 

burguesia a nível nacional. Fizemos o estudo empírico tanto das atas das 

Assembléias Gerais (instância maior de decisão dentro da Federação) como 

também realizamos uma entrevista com um ex-diretor da Diretoria Executiva. 

Buscamos com isso revelar aspectos tanto do sistema mais geral de 

representação da fração financeira como também aspectos organizacionais 

relevantes para o entendimento das relações desta fração da burguesia no 

Brasil. 
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Fração financeira e neoliberalismo. 

O presente artigo tem por finalidade desenvolver um debate acerca da 

Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) dentro do período de 2002-

2010. Para tanto, devemos levar em consideração os aspectos políticos 

importantes do período. Iniciaremos dessa forma, buscando fazer uma análise 

                                                           
1 Trabalho apresentado na 27ª. Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 01 e 
04 de agosto de 2010, Belém, Pará, Brasil. 
2 Gostaríamos de agradecer à Fernando Nogueira da Costa, que além de nos receber para 
uma entrevista para tratar da FEBRABAN, também contribuiu com diversas idéias para a 
produção desse texto. 
3 Grupo esse vinculado ao Centro de Estudos Marxistas (CEMARX) da UNICAMP. 
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dos aspectos organizacionais e dos aspectos políticos que configuram a 

FEBRABAN enquanto instituição que representa os banqueiros a nível 

nacional. Os aspectos políticos da FEBRABAN, para serem relacionados com a 

base social a qual a instituição representa, passam por uma avaliação da 

posição política que os banqueiros ocupam dentro da sociedade brasileira. 

Como marco teórico, utilizaremos a perspectiva poulantziana, focando 

principalmente os conceitos de bloco no poder e frações de classes4. Faremos 

isso pois tais conceitos são capazes de, ao mesmo tempo, problematizar a 

forma como os interesses do empresariado bancário são privilegiados pelas 

políticas estatais, se comparado com outros conjuntos de empresários, e 

também definir essa camada de empresários em seus aspectos de unidade. 

Dessa forma, em nosso texto, passaremos a tratar o empresariado 

bancário como a fração financeira da burguesia. Como destacou FILGUEIRAS 

(2006), embora o conceito de capital financeiro tenha se desenvolvido pelo 

debate sobre as relações entre o capital bancário e o capital industrial5, em 

nosso artigo não desejamos definir a fração que é nosso objeto de estudo 

através desse debate. Portanto, adotaremos a saída de FILGUEIRAS (2006) 

utilizando o conceito de capital financeiro de maneira mais geral, como a 

“fração do capital que se reproduz, fundamentalmente, ou principalmente, na 

esfera financeira, no âmbito da acumulação fictícia” (FILGUEIRAS, 2006, 

p.184). 

Utilizaremos o conceito de fração financeira, e não o de fração 

bancária, pois, dentro da FEBRABAN, nossos objetivos vão além da análise 

dos interesses econômicos dos bancos; enquanto a palavra bancário se refere 

a atividade econômica dos Bancos, a palavra financeiro se remete a uma 

dimensão de forma de acumulação de capital. Nesse sentido, usaremos o 

conceito de fração financeira para expressar nosso objetivo de analisar uma 

fração de classe posicionada diante de um modelo de acumulação capitalista. 

                                                           
4 Para uma explanação mais detalhada de tais conceitos ver BOITO (2006). 
5 Aqui estamos fazendo referência ao debate entre HILFERDING e ROBSON, que discutiam 
acerca da fusão (ou não) do capital bancário com o capital industrial. 
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O modelo ao qual nos referimos é o capitalista neoliberal6. O modelo 

capitalista neoliberal é entendido por nós como um plano de implementação de 

medidas políticas orientadas a beneficiar certa classe ou frações de classe. 

Como demonstram os estudos de DUMÉNIL e LÉVI (2004), acerca da 

concentração de renda nos Estados Unidos, e FILGUEIRAS (2006), acerca da 

diminuição da participação dos salários na renda nacional no Brasil, o modelo 

capitalista neoliberal pode ser entendido como uma ofensiva das classes 

dominantes sobre as classes dominadas, visto que existe uma concentração 

crescente de riqueza pelos primeiros. 

Embora tenhamos apresentado essa definição geral, consideramos 

este um modelo implantado em diferentes períodos históricos e com diferentes 

intensidades, dependendo do país. As análises que tratam sobre o processo de 

implementação do neoliberalismo no Brasil avaliam este como tardio, se 

comparado com os outros países da América Latina (VELASCO E CRUZ, 

2007), tendo como grande referência a década de 90 (POCHMANN, 2001; 

FIORI, 2001). Nessa década observamos, através das políticas de abertura 

comercial e financeira, das privatizações, do redirecionamento dos gastos 

públicos, e da ofensiva contra os direitos sociais e trabalhistas, o início do 

processo de implementação do projeto neoliberal. 

Essa diversidade de políticas implementadas no Brasil dos anos 90 

atendem de forma desproporcional as diferentes frações da burguesia dentro 

do bloco no poder. A análise de BOITO (1998), utilizando a metáfora dos 

círculos concêntricos, busca justamente apresentar essa desproporção. A 

ofensiva contra os direitos trabalhistas e sociais seria representada por um 

círculo maior, abarcando uma parte mais abrangente do bloco no poder (no 

caso abarcaria os interesses do bloco como um todo). A política de privatização 

seria representada por um círculo intermediário, pois esta só abarcou a parte 

do grande capital (tanto industrial como financeiro) dentro do bloco no poder. E 

                                                           
6 No debate acerca de neoliberalismo existem as distinções acerca da dimensão ideológica, da 
dimensão do projeto político e da implementação prática. Em nosso trabalho, a idéia de modelo 
neoliberal se refere à implementação prática de políticas, as quais possuem relações com as 
formulações teóricas que embasam o pensamento neoliberal. Para esse debate ver 
FILGUEIRAS (2006) e VELASCO E CRUZ (2007). 



4 

 

as políticas de abertura comercial e financeira7 seriam representadas pelo 

círculo mais restrito, abarcando somente a fração financeira da burguesia e o 

capital imperialista. 

Essa metáfora buscou apresentar de maneira didática que 

determinadas políticas neoliberais abarcavam ou excluíam os interesses de 

certas frações, e como cabe ressaltar, a fração financeira da burguesia é vista 

como a fração mais favorecida pelo modelo capitalista neoliberal implementado 

no Brasil na década de 90. Partindo de um critério metodológico utilizado tanto 

por SAES (2001) como por BOITO (1998, 2006), consideraremos a fração 

financeira da burguesia como hegemônica por esta ser a principal beneficiária 

do modelo neoliberal. 

Embora só tenhamos feito referência à década de 90, o nosso recorte 

temporal é a década de 2000, período esse do governo Lula. Deixamos claro 

que nossa intenção não é analisar o governo Lula de forma indistinta dos 

governos neoliberais da década de 90, em especial de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC). Nossa noção de modelo capitalista neoliberal abre a 

possibilidade para a existência de diferentes fases dentro do modelo, e as 

diferenças entre as fases são importantes para a análise de nosso objeto. 

Foi durante a década de 90 que houve o processo de abertura 

financeira no Brasil. FREITAS (1999) e os outros autores do livro “Abertura do 

sistema financeiro no Brasil na década de 90”, fazem uma análise acurada das 

medidas do governo no processo de abertura do sistema financeiro nacional8. 

Na década de 90 houveram as grandes transformações do sistema financeiro 

nacional; já na década de 2000, a abertura financeira já tinha sido realizada. 

A essa primeira diferença entre a década de 90 e a década de 2000, 

que se refere ao aspecto mais estrutural do sistema financeiro, pode ser 

somadas outras diferenças, como as relacionadas à aplicação de políticas 

econômicas do governo. Como BOITO (2006) chama a atenção, enquanto no 

                                                           
7 Aqui destacamos que por abertura financeira seria a liberalização dos fluxos de capitais. Na 
concepção de BOITO (1998), a abertura para serviços financeiros também não foi 
imediatamente aprovada pela fração bancária. 
8 Em especial das regulamentações que permitiram a inserção do Brasil no fluxo de capitais 
internacionais, das regras que permitiram a entrada de bancos estrangeiros no Brasil, e 
também da participação do Brasil nos órgãos de negociações internacionais acerca da 
liberalização dos serviços financeiros. 
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governo FHC tivemos um crescente déficit dentro da balança comercial, no 

governo Lula houve uma política econômica de reversão desse quadro9. 

Podemos, através dos dois exemplos indicados, colocar que houveram 

condições estruturais e opções políticas diferentes comparando o período FHC 

com o período Lula. 

Essas diferenças entre os dois governos devem ser pensadas a partir 

do quadro de instabilidade produzido pela própria implementação do modelo. 

Quando DUMENÍL e LÉVI (2004) destacam o caráter de transferência de renda 

para as classes dominantes como a principal marca do neoliberalismo, o fazem 

com o objetivo de refutar a tese de que este modelo é um modelo de 

desenvolvimento10. Não sendo um modelo de desenvolvimento do capitalismo, 

mas sim um modelo para a concentração de renda, diversos estudiosos 

apontam para as instabilidades geradas pelas contradições produzidas pela 

acumulação do capital centrada sobre essa lógica. 

Analistas econômicos tanto de inspiração marxista (CHESNAIS, 2005; 

BRUNHOFF, 2005) como de inspiração da Escola da Regulação (CARNEIRO, 

1999; BELUZZO e COUTINHO, 1998; PRATES, 2005), identificam no modelo 

de acumulação financeira do capitalismo fatores de instabilidades muito fortes 

(fetichismo do padrão de acumulação financeira, instabilidade do sistema 

monetário internacional baseado no padrão dólar, contradições dentro do ciclo 

de ativos, etc.), e explicam a série de crises que vêm ocorrendo nos países 

periféricos desde a década de 90 por esses fatores. 

Mas não existem contradições apenas no aspecto econômico do 

modelo. Como destaca FILGUEIRAS (2006), utilizando a perspectiva 

gramsciana de hegemonia11, existe uma grande dificuldade do neoliberalismo, 

sob o comando do capital financeiro, em tornar a sua dominação uma 

hegemonia. Isso devido à dificuldade que esse modelo teria em gerar consenso 

para além do bloco dominante.  

                                                           
9 Isso não significa que essa busca por superávit comercial seja um rompimento com o 
neoliberalismo, muito pelo contrário, esse superávit foi fundamental para o pagamento contínuo 
das dívidas públicas. 
10 Desenvolvimento pensado como um projeto que tem por objetivo o crescimento e a melhoria 
da economia. 
11 Cabe destacar que essa concepção é diferente daquela que utilizamos para afirmar a 
hegemonia da fração financeira dentro do bloco no poder.. 
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Mas além da dificuldade em gerar consenso fora do bloco no poder, 

também queremos apontar as dificuldades de gerar consenso dentro do bloco. 

Como BOITO (2006) aponta, havia insatisfação da fração industrial quanto à 

implementação da política neoliberal, principalmente no primeiro mandato de 

FHC. 

Portanto, quando realizamos a reflexão sobre o modelo neoliberal 

dentro do governo Lula, devemos contextualizar esse modelo, que sofreu um 

desgaste com a crise cambial brasileira de 1999, estava em uma conjuntura 

internacional de sucessivas crises nos países periféricos (México em 1994, 

países asiáticos em 1997, Rússia em 1998, Brasil em 1999, Argentina em 

2001/2002), e que, diante tanto de setores populares como também de frações 

da classe dominante, estava sendo criticado. 

Isso não significou que o governo Lula alterou o modelo para algo 

diferenciado do neoliberal. A acumulação de capital na esfera financeira e o 

modelo econômico de concentração de renda perseveraram na linha da política 

governamental. O que aconteceu é que o governo Lula conseguiu fornecer 

respostas para as contradições geradas pelo funcionamento do modelo 

neoliberal. As “correções” que foram iniciadas no segundo governo de FHC, 

como tentativas de melhora do déficit comercial e políticas macroeconômicas 

no câmbio, foram “radicalizadas” pelo governo Lula, com uma política agressiva 

de agroexportação e de bens industrializados de baixo valor agregado, e 

também com políticas econômicas de sustentação a essa linha geral. 

Essa política favoreceu a grande burguesia agrária e industrial, e é 

essa a base que sustenta a afirmação de BOITO (2006) acerca da melhora do 

posicionamento dessas duas frações dentro do bloco no poder. Essa avaliação 

da conjuntura política, ou seja, a forma como o governo Lula respondeu às 

contradições do modelo capitalista neoliberal, nos leva à seguinte pergunta no 

que diz respeito ao nosso objeto de estudo: a melhora da posição das frações 

industrial e agrária dentro do bloco no poder teve algum impacto negativo sobre 

a fração hegemônica, sobre a fração financeira? Ou de maneira mais geral: 

como a fração financeira da burguesia se colocou diante dos dilemas 

colocados ao bloco no poder dentro da conjuntura política no período do 

governo Lula? 
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É diante dessas perguntas que faremos nosso estudo sobre a 

Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN). Faremos uma pesquisa sobre 

essa organização tendo em vista a posição que a fração financeira possui 

dentro da conjuntura política brasileira. 

 

As atas das Assembléias Gerais da FEBRABAN: uma apr oximação inicial 

com o objeto de estudo. 

A Federação Brasileira de Bancos possui dentre seus associados tanto 

instituições bancárias como também associações representativas de 

instituições bancárias (ou de entidades relacionadas com a atividade bancária). 

Segundo o site da FEBRABAN, estes possuem dentre seus associados 120 

dos 157 bancos cadastrados no Banco Central12. 

A composição administrativa da FEBRABAN possui como instância 

superior de decisão as Assembléias Gerais. As Assembléias Gerais ordinárias 

ocorrem anualmente, e as extraordinárias ocorrem sem periodicidade definida 

(nossa pesquisa não conseguiu encontrar nenhuma assembléia extraordinária 

após 2006; antes disso havia uma regularidade anual destas, com exceção de 

2004, ano no qual houve duas assembléias extraordinárias). 

Abaixo dessa instância, existe uma estrutura administrativa regular que 

orienta as atividades quotidianas da federação. Destacaremos três instâncias 

dessa estrutura por as interpretarmos como os espaços mais relevantes de 

decisão e debate político13. Esses três espaços são:  

1. O Conselho Diretor: este conselho é composto pelos presidentes 

executivos ou presidentes administrativos dos bancos associados. 

Possui uma função consultiva dentro da Federação; 

2. A Diretoria Executiva: composta por administradores estatutários dos 

bancos associados. É “responsável pela gestão direta das atividades 

da Federação” (Perfil institucional, FEBRABAN, 2005); 

                                                           
12 O número disponível no site da FEBRABAN era de 120 bancos dos 159 cadastrados no 
Banco Central. Porem esse dado se referia a setembro de 2008. Segundo nossa consulta ao 
site do Banco Central, o número total de bancos (comerciais, múltiplos e caixa econômica) 
diminuiu para 157 (01/06/2010). 
13 Avaliamos esses três espaços dessa forma pois eles são os únicos que possuem seus 
integrantes sujeitos a eleições regulares dentro da Assembléia Geral. 
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3. O Conselho Fiscal: é formado também por administradores dos 

bancos associados, e possui a função de “examinar as 

demonstrações financeiras e submetê-las à aprovação da 

Assembléia” (Ibid.). 

Diante dessa estrutura administrativa, escolhemos partir das atas das 

Assembléias Gerais para iniciarmos nossa pesquisa, pois, a princípio, nesse 

espaço se colocavam os banqueiros como um todo (e não apenas aqueles 

eleitos para cargos dentro da administração da Federação), além de serem 

espaços superiores de decisão da FEBRABAN. Pelo fato de a Federação ser 

composta por um conjunto heterogêneo de bancos (bancos públicos, privados, 

de grande e pequeno porte, nacionais e estrangeiros, etc.), acreditávamos que 

seria nesse espaço que o debate político apareceria, e com isso poderíamos 

fazer uma análise da posição política da fração financeira dentro do bloco no 

poder. 

Não foi isso que encontramos em nossa pesquisa com as atas das 

Assembléias Gerais. Buscamos deixar claro qual foi a intenção inicial de 

pesquisarmos as atas para podermos contrastar com o resultado obtido. Das 

atas lidas, desde 1989, todas as pautas levantadas foram aprovadas por 

unanimidade. Não havia nenhuma pauta que tenha sido relatada dentro da ata 

como sendo objeto de debate pelos presentes na Assembléia. Inclusive, todas 

as eleições desde essa data ocorreram com chapa única, e também todas 

foram aprovadas unanimemente. 

Contrastando nosso objetivo inicial (encontrar e caracterizar os tipos de 

debates e conflitos existentes dentro da fração financeira) com o resultado da 

análise (aprovação unânime de tudo que era colocado), queremos destacar a 

característica mais marcante demonstrada pelas atas das Assembléias Gerais: 

a grande coesão existente dentro dessa fração. 

Com isso não queremos dizer que não exista conflitos dentro da fração 

ou de sua entidade representativa. O que as atas das Assembléias nos 

permitem afirmar é que esses possíveis conflitos são resolvidos em espaços 

anteriores às Assembléias; e tendo em conta que estamos tratando de atas 

desde 1989 até 2009, ou seja, 20 anos, o fato de nunca ter surgido um conflito 

dentro das assembléias já demonstra uma grande capacidade por parte da 
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instituição representativa da fração financeira de coesionar sua base. O 

sistema de solução de conflitos mostra-se altamente eficiente tendo em vista 

que os conflitos não aparecem na instância maior de decisão dentro da 

FEBRABAN. 

Portanto, a primeira característica do sistema representativo da fração 

financeira da burguesia que encontramos é a grande capacidade em gerar 

coesão interna. Essa coesão não se remete nem à inexistência de conflito nem 

se trata de ausência de transformações dentro da instituição representativa ou 

dentro da fração. As atas das Assembléias Gerais mostram, de maneira mais 

ou menos clara, algumas transformações dentro do sistema representativo da 

fração financeira; e mostram como transformações importantes ocorreram sob 

aprovação unânime. 

A primeira grande transformação que chamou nossa atenção foi o 

processo de mudanças do estatuto social, processo este que vinha desde a 

década de 90 e se consolidou em 03/06/2004. O novo estatuto aprovado nessa 

data buscava adequar-se ao novo código civil, porém, possuía algumas 

alterações importantes que vão além da adequação jurídica. A primeira grande 

alteração que chamamos a atenção é a mudança da própria razão social da 

federação. Enquanto em 1999 a razão social da federação exposta no estatuto 

social era “Federação Brasileira das Associações de Bancos”, atualmente o 

estatuto social coloca a razão social da entidade como “Federação Brasileira 

de Bancos”. 

Essa mudança ilustra o processo ao qual queremos chamar a atenção, 

que seria a diminuição da importância das associações regionais de 

representação dos banqueiros dentro da FEBRABAN. Tal mudança é 

importante tendo em vista o processo de formação histórica da entidade. Esta 

foi oficializada em 1967, durante o IV Congresso Nacional dos Bancos. Esses 

congressos foram promovidos pelas associações regionais dos bancos e foram 

essas associações que compuseram a federação inicialmente. 

Portanto, a representação da fração bancária antes de 1967 ocorria por 

suas associações regionais; durante a década de 60 essas associações 

começaram a se organizar e promover eventos nacionais; e durante o IV 

Congresso, em 1967, formaram o órgão de representação a nível nacional. E 
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como aponta MINELLA (1988), em seu estudo sobre os banqueiros, nessa fase 

inicial de organização as entidades regionais permaneceram com grande 

poder. A Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro (Aberj) e a 

Associação dos Bancos no Estado de São Paulo (Assobesp) eram as 

entidades representativas dos bancos mais relevantes, segundo MINELLA 

(1988). 

Nas atas das Assembléias durante a década de 90 e início da década 

de 2000 percebe-se a presença das associações regionais dentro do 

funcionamento da FEBRABAN. Quando havia lista de presentes, os 

representantes assinavam pela associação a qual estavam vinculados. Quando 

eram mencionados pela proposição de alguma pauta ou moção, também era 

pela associação regional a qual representavam que eram tratados. 

Foi em 2004, na Assembléia ordinária de 05 de março e na Assembléia 

extraordinária de 03 de junho, nas quais houve a transformação do Estatuto 

social da federação, o último momento em que encontramos representantes 

assinando pelas associações regionais. Depois desse ano, nas Assembléias 

posteriores, os representantes passaram a assinar pelo banco ao qual 

pertenciam. 

A principal mudança no estatuto que apontou nessa direção foi a 

mudança do artigo 1º. No estatuto social de 1999, este artigo é colocado dessa 

forma: “Artigo 1º: A Federação Brasileira das Associações de Bancos Agremia 

entidades representativas das instituições bancárias no Brasil”. Já no de 2004, 

presente na ata da Assembléia extraordinária: “Artigo 1º: A Federação 

Brasileira de Bancos, regida por este estatuto social e pelas disposições legais 

aplicáveis, doravante designada FEBRABAN, é uma associação civil sem fins 

lucrativos, que congrega instituições financeiras bancárias, com atuação no 

território nacional, e associações representativas de instituições financeiras e 

congêneres, de âmbito nacional ou regional”. Percebemos através desse artigo 

que houve uma mudança de foco; enquanto antes a FEBRABAN era composta 

por associações, no novo estatuto os bancos individualmente tornaram-se 

membros.  

Além da mudança no estatuto social, outro fato que nos chamou muito 

a atenção foi a incorporação da Associação dos Bancos no Estado de São 
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Paulo (Assobesp) pela FEBRABAN. Dada a importância que esta Associação 

possuía dentro do estudo de MINELLA (1988), nos chamou a atenção a forma 

de sua incorporação. Quando essa entidade regional foi incorporada pela 

entidade nacional, poderiam ter surgidos problemas principalmente vinculados 

à questão da representação; ou os interesses dos banqueiros paulistas 

poderiam não ser totalmente contemplados pelo fato de a entidade ter um foco 

nacional, ou os banqueiros de outra região poderiam reclamar por ter os 

interesses nacionais interferidos pelos interesses regionais dos paulistas. Tais 

problemas não surgiram. 

Essa incorporação aconteceu durante a Assembléia geral de 08 de 

setembro de 2004. Os dois principais argumentos a favor da incorporação 

foram a economia de gastos e o fato de todos os bancos associados à 

Assobesp serem também associados à FEBRABAN. A possibilidade de tal 

incorporação já havia sido aprovada em reunião dentro da própria Assobesp. O 

que nos surpreende não foi tanto a não existência de conflitos promovidos 

pelos associados de São Paulo (o que pode ter acontecido nas reuniões 

existentes na Assobesp); o que é marcante foi a não existência de resistências 

por parte de bancos que não fossem associados à Assobesp, o que significa 

que mesmo com a incorporação da instituição pela FEBRABAN, não haveria 

um interesse regional dos banqueiros paulistas que iria interferir com a 

representação nacional. 

O que queremos destacar com a incorporação da Assobesp foi que, 

por economia de gastos, os banqueiros preferiram fechar uma das principais 

associações regionais. Como não encontramos resistências nem dos 

associados de São Paulo, nem dos outros banqueiros, percebemos que as 

associações regionais já não possuem o mesmo papel dentro do sistema 

representativo dos banqueiros no Brasil. 

Portanto, além do aspecto de grande coesão existente dentro da fração 

financeira da burguesia, as atas nos permitem afirmar uma progressiva 

desregionalização da representação financeira no Brasil, processo esse que 

culmina com a forte alteração no estatuto social e com a incorporação da 

Assobesp em 2004. 
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Mas como entender esse processo de desregionalização sem ter em 

conta as transformações que a própria fração financeira estava sofrendo na 

época? 

Se analisarmos o setor bancário durante a década de 90 e a década de 

2000, perceberemos que houve o processo chamado de concentração 

bancária. Tal processo geralmente fica claro quando mostramos o gráfico que 

representa o número de bancos entre dezembro de 1993 e maio de 2010. 

Gráfico 1 

 

Fonte: dados após 2001 retirados das atualizações mensais do BACEN; anterior a 
2001 retirados de FONSECA e BARBACHAN (2004). 

Percebemos que houve uma diminuição significativa na década de 90 e 

início da década de 2000 do número total de bancos. Tal processo é explicado 

tanto pelo “Relatório consolidado de 1988 a 2000” do Banco Central14 como por 

analistas econômicos (CAMARA, et all. 2009; ALEXANDRE, LIMA, CANUTO. 

2005), como fruto do aumento exagerado de bancos após a Constituição de 88; 

pelo fundamento da operação desses bancos serem o processo inflacionário 

da época; pela posterior política de combate à inflação do Plano Real; e a 

abertura financeira realizada na década de 90, aumentando a concorrência no 

setor. 

Porém, o número absoluto de bancos é questionado por muitos 

economistas como indicador de concentração bancária, afinal ele não trata do 

tamanho dos bancos, do volume do mercado que determinados bancos detém, 

                                                           
14 Acesso em: http://www.bcb.gov.br/htms/Deorf/e88-2000/texto.asp?idpai=relsfn19882000. (28 
de junho de 2010). 
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e nem as operações específicas que ficam mais ou menos concentradas. Um 

índice usado dentro das análises econômicas é o IHH (Índice de  Herfindahl-

Hirschman). Segundo NAKANE e ROCHA (2010), em pesquisa encomendada 

pela FEBRABAN, esse índice é definido “como a soma dos quadrados das 

participações de mercado das firmas que operam em um certo setor”, e que o 

resultado “se aproxima de zero quando um mercado consiste de um grande 

número de firmas que têm aproximadamente o mesmo tamanho” e o valor 

“aumenta quando o número de firmas no mercado diminui e quando a 

disparidade no tamanho entre as firmas aumenta”. Através desse índice, 

CAMARA (Et all. 2009) avaliaram o período de 1995 até 2007. 

Gráfico 2 

 
Fonte: CAMARA (Et all. 2009) 

Percebe-se, através desses dados, três tipos de variáveis relacionadas 

com a concentração bancária. Com relação à concentração de depósitos, 

observa-se uma diminuição da concentração dentro do mercado bancário. Isso 

pode ser justificado pela abertura financeira ocorrida na década de 90 que 

gerou o aumento da concorrência entre os bancos por depósitos. 

Já em relação aos ativos totais dos bancos, os processos de fusões 

ocorridos durante o período, com o conseqüênte enxugamento dos gastos com 

infra-estrutura e demissão em massa de trabalhadores, ao lado do processo de 

informatização dos bancos, gera o que CAMARA (2009) caracteriza como um 

processo cíclico, de diminuição inicial dos ativos e posterior retomada do 

crescimento para aumento dos lucros. 

Mas o que queremos destacar é o aumento observável da 

concentração bancária em relação ao patrimônio líquido. Acreditamos que este 
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aumento seria o que melhor demonstra o processo de concentração bancária 

ocorrido nesse período. Por ser um dado que se refere ao valor possuído pelos 

bancos, descontado as dívidas e obrigações (passivos), acreditamos que o 

aumento contínuo dele no gráfico apresentado demonstra o processo de 

concentração bancária ocorrido no Brasil. 

O que queremos afirmar é que o processo de desregionalização da 

representação dos banqueiros deve ser pensado ao lado do processo de 

concentração bancária. Esta alterou a composição social da fração financeira 

da burguesia. Devemos ter em conta que o processo de concentração bancária 

beneficiou os maiores bancos (que cresceram através da compra de bancos 

públicos e bancos de pequeno porte, além das fusões). 

Como observamos no estudo de AMADO (1998), as conseqüências do 

processo de concentração não se refletiram apenas no aumento de 

determinados bancos em suas participações no mercado nacional. Essa 

concentração teve impacto no enfraquecimento, ou desaparecimento, de 

bancos regionais importantes, e nas compras, ou transferências dos nichos de 

mercado destes, para bancos de caráter mais central. A autora defende sua 

tese apontando para as compras do Banco Econômico pelo Excel, do Banco 

Banorte pelo Bandeirantes e a compra do Banco Bamerindus pelo HSBC 

(AMADO, 1998, p.1127). 

Acreditamos que isso enfraqueceu os setores mais regionais da fração 

financeira, e isso teve conseqüências em seu próprio sistema de 

representação. 

Portanto, são duas caracterizações que podemos fazer até o momento 

do sistema representativo da fração financeira da burguesia no Brasil: 1) ela é 

muito coesa; 2) ela passou por um processo de desregionalização, com a 

diminuição da importância das associações regionais e o aumento da 

centralidade dos órgãos de representação nacional, ou seja, da FEBRABAN. 

Mas isso ainda não foi capaz de caracterizar as relações de poder 

existentes dentro da FEBRABAN. É esse o propósito da próxima parte do 

trabalho. 

 

Análise das relações de poder dentro da FEBRABAN. 
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Nosso intuito de analisar os debates e as relações internas da 

FEBRABAN nos levaram à pesquisa das atas. Conseguimos através delas o 

acesso a características do sistema representativo dos banqueiros 

(desregionalização) e também identificamos aspectos gerais da relação de 

representação (coesão). Contudo, não conseguimos acesso às relações de 

poder propriamente ditas. Essa falta nos levou à busca por outras fontes. 

Quando estávamos fazendo a organização da lista dos membros da 

FEBRABAN dentro de nosso período, encontramos o nome de Fernando 

Nogueira da Costa, professor do Instituto de Economia da Universidade 

Estadual de Campinas. Ele havia sido membro da Diretoria Executiva da 

FEBRABAN entre os anos de 2003 e 2007 e vice-presidente da Caixa 

Econômica Federal no mesmo período. Entramos em contato com ele para 

realizarmos uma conversa inicial sobre nosso objeto de estudo. 

Sabemos que a realização de uma única entrevista não é suficiente 

para fazermos inferências sobre a realidade dentro da FEBRABAN. Nosso 

objetivo com esse contato era mais levantarmos hipóteses plausíveis sobre as 

relações existentes dentro da Federação do que confirmar as hipóteses que 

havíamos formulado sobre nosso campo. 

Nesse sentido, quando realizamos esse contato, embora tivéssemos 

formulado um roteiro para encaminharmos a entrevista de maneira semi-

dirigida, escolhemos por deixar o entrevistado relatar suas experiências mais 

livremente. Realizamos apenas algumas perguntas durante a fala do 

entrevistado. 

Adotamos tal medida pois, em entrevista semi-dirigida, é necessário o 

prévio conhecimento das características do campo ao qual pertence o 

entrevistado. Como esses espaços de reuniões internas da FEBRABAN são 

fechados, portanto, não possuíamos esse prévio conhecimento, procedemos 

dessa forma ao realizamos esse primeiro contato com o Fernando Nogueira da 

Costa. O objetivo era adquirirmos esse conhecimento mais geral sobre nosso 

campo. 

 Para essa finalidade, tal encontro se mostrou bastante produtivo. O 

entrevistado se mostrou bastante acessível. Relatou diversas experiências que 

são úteis no levantamento de hipóteses acerca das relações internas na 
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FEBRABAN. Começaremos sobre as relações de hierarquia dentro da 

Federação. 

Fernando foi bem claro quanto ao principal fator que hierarquiza as 

relações dentro da instituição. O tamanho do banco, ou seja, a participação no 

mercado, seria o principal determinante da posição hierárquica dentro da 

FEBRABAN. Seus representantes na Federação possuiriam maior ou menor 

posição hierárquica de acordo com o banco ao qual pertencessem. As formas 

simbólicas como se expressa tal relação hierárquica são muito interessantes. 

Fernando relatou os lugares nas mesas dos jantares de fim-de-ano e eventos 

de posse de Diretoria nos quais essas formas simbólicas se apresentavam, 

mas a que mais nos interessou foi onde os membros da Diretoria Executiva se 

sentavam durante as reuniões. 

Segundo o relato do Fernando, a reunião dessa Diretoria ocorria em 

mesa elíptica, onde no centro sentava-se o Diretor-Presidente, e a sua 

esquerda sentava-se o Diretor–Geral da FEBRABAN. Nessa mesa, os bancos 

possuíam lugares marcados de maneira formal. À direita do Diretor-Presidente 

sentava-se o representante do Banco Itaú, depois o representante da Banco do 

Brasil, e após ele o da Caixa Econômica Federal (no caso, o entrevistado). À 

esquerda do Diretor-Geral sentava-se o representante do Bradesco, e após 

este o do Santander e o do HSBC. No outro lado da mesa, à frente, do lado 

esquerdo da mesa elíptica, sentavam-se os representantes dos bancos 

estrangeiros, por exemplo, Citibank e Boston, e à frente, do lado direito, 

sentavam-se os representantes de bancos menores, inclusive um de bancos de 

negócio. 

Um fato curioso que mostra a importância dessa disposição das 

posições foi o estranhamento que Fernando sentiu quando se sentou, pela 

primeira vez, no lugar vazio do representante do Banco do Brasil, o qual havia 

faltado. Mas mesmo diante desse estranhamento, a mesa teria se “adaptado” a 

essa mudança. Esse processo de adaptação teria ocorrido de maneira 

tranqüila por uma característica das relações entre os diretores que havia sido 

destacada por Fernando; a grande cordialidade existente entre os membros da 

Diretoria. 
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Essa demarcação de lugares, que denotava maior proximidade ou 

afastamento em relação ao presidente da FEBRABAN, era, segundo Fernando, 

uma das formas simbólicas que as relações hierárquicas baseadas no tamanho 

dos bancos representados se apresentavam dentro da Federação. Mas 

existem formas as quais os bancos com posições inferiores buscavam 

compensar essa desvantagem. O presidente da ABBC (Associação Brasileira 

de Bancos, instituição que congrega entidades bancárias de médio e pequeno 

porte) e o da ABBI (Associação Brasileira de Bancos Internacionais, instituição 

que congrega bancos estrangeiros) sempre são membros da Diretoria 

Executiva da FEBRABAN15. Estes bancos se organizam separadamente para 

que, nas relações de poder, não saiam muito prejudicados. 

Embora essa tenha sido a relação hierárquica simbólica  mais evidente, 

existe uma outra muito mais importante. Quando tratava das eleições da 

Federação, o entrevistado falou que não se discutia sequer a possibilidade de 

algum representante de banco público (Banco do Brasil e Caixa Econômica 

Federal) assumir a presidência da FEBRABAN. Segundo a opinião de 

Fernando, não fazia sentido político o que podia ser visto pela opinião pública 

como a estatização da Federação. 

Quando fazia parte da Federação, o entrevistado foi muito claro que 

agia defendendo a Caixa Econômica Federal e, daí, o governo. Segundo ele, 

esse seria o papel implícito dos representantes dos bancos públicos. Embora, 

historicamente, nem todos os representantes dos bancos públicos 

defendessem, de maneira ativa, o governo federal, esta postura era a esperada 

desses representantes. Este papel era aceito como normal pelos outros 

banqueiros, porém, impedia, por exemplo, que tais representantes ocupassem 

os cargos mais altos da Federação.  

No período da pesquisa, não houve nenhum presidente ou vice-

presidente da FEBRABAN que pertencesse a alguma instituição bancária 

                                                           
15 Quando os presidentes terminam seus mandatos nesses Associações (ABBC e ABBI), 
mudam as “pessoas físicas” na Diretoria da FEBRABAN, pois os cargos pertencem às 
“pessoas jurídicas”. O mesmo ocorre quando os vice-presidentes dos bancos públicos saem de 
seus cargos. 
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pública. Houve apenas representantes dos bancos, pela ordem, Itaú, Unibanco, 

Bradesco, ABN Amro, Santander16 nesses cargos entre os anos de 2001-2010. 

A explicação para tal impedimento era o objetivo principal que a 

FEBRABAN se propunha de defesa do setor bancário brasileiro, em última 

análise, do sistema financeiro nacional. Esse caráter coletivo foi exemplificado, 

no relato de Fernando, quando ele se referiu à forma como o vice-presidente 

de determinado banco grande privado nacional teria intervido em discussão 

entre o de banco estrangeiro e o de banco público, na qual o primeiro desejava 

debater o fato da perda da exclusividade de concessão de crédito consignado 

dentro da prefeitura de São Paulo. 

A intervenção do representante do banco privado foi: “nesta mesa não 

se discute assuntos particulares de cada banco, pois dentro dessa sala nós 

somos associados; saindo dessa porta, nós somos concorrentes”. Em outras 

palavras, pela interpretação do Fernando, tal frase significava que dentro da 

FEBRABAN o objetivo era organizar o sistema como um todo, e para isso 

tentava-se afastar ao máximo os interesses individuais dos bancos.  

Isso se expressa também, por exemplo, no fato relatado por Fernando 

de nunca ser discutido taxa de juros dentro da Federação. Este seria assunto 

individual da política de precificação de cada banco. Portanto, diferentemente 

de um cartel, que buscaria organizar os interesses individuais dos atores, a 

FEBRABAN é uma instituição de representação política, que para além dos 

interesses econômicos, trata dos interesses de ação coletiva da fração, 

inclusive da imagem pública dos bancos. Esse é o fundamento para 

afirmarmos que esta é uma instituição representativa da fração financeira da 

burguesia. 

Dessa forma, apresentamos como características do sistema 

hierárquico dentro da FEBRABAN a divisão pelo tamanho dos bancos, que 

tenta ser compensado pela presença dos presidentes das Associações de 

                                                           
16 No caso do Santander só houve um representante dentro desses cargos devido à fusão que 
esse banco teve com o ABN Amro. Quando o Santander comprou o ABN, decidiu manter Fábio 
Colletti Barbosa, atual presidente da FEBRABAN, como o presidente do banco aqui no Brasil. 
Portanto Fábio deixou de ser o presidente do ABN e passou a ser o presidente do Santander 
quando houve a fusão. 
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bancos menores e de bancos estrangeiros dentro da Diretoria, e pela caráter 

do banco, se este é público ou privado. 

Outro tema abordado na entrevista realizada foi acerca da ação política 

que a FEBRABAN realizaria. Esse assunto surgiu quando Fernando afirmou 

que ela não participa do processo eleitoral no Brasil. Ele insistiu no fato de 

financiamento eleitoral não constituir a forma como a FEBRABAN age 

politicamente, embora alguns bancos, individualmente, financiem campanhas. 

Inclusive, destacou o fato de o foco de interesse político da Federação não ser 

tanto a interlocução com o Poder Legislativo, mas mais com o Executivo e o 

Judiciário. Nesses Poderes se encontrariam, segundo o entrevistado, as 

grandes pendências do sistema financeiro. 

Disso não podemos concluir que a FEBRABAN não age nos bastidores 

do Legislativo, ou que a fração bancária como um todo não se interessa por 

eleições. A pesquisa de MIRANDA (2003) mostra a grande preocupação da 

FEBRABAN com relação ao encaminhamento das leis complementares ao 

artigo 192 da Constituição (o qual tratava sobre o funcionamento do sistema 

financeiro no Brasil) durante a década de 90. Como já dissemos, determinados 

bancos financiam, assumidamente, campanhas eleitorais, inclusive tentando 

“diversificar riscos políticos”, ou seja, não financiando, exclusivamente, certo 

partido.  

O que Fernando estava querendo afirmar é que a forma como a fração 

financeira da burguesia age é diferente da forma como a fração agrária age. 

Esta tem a bancada (“ruralista”) parlamentar a representando. Tendo em vista 

que o processo de grandes transformações do setor bancário brasileiro já havia 

ocorrido, nos anos 90, e que a fração como um todo não busca a formação de 

bancada parlamentar para representar seus interesses dentro de organismos 

governamentais, acreditamos que a afirmação de Fernando sobre o foco da 

ação política da FEBRABAN não ser o legislativo ou as eleições, é plausível. 

Lembramos que essa caracterização da ação política da Federação se remete 

ao nosso período de estudo, ou seja, 2002-2010. 

Mas, diante da caracterização sobre como a FEBRABAN não age, 

indagamos ao entrevistado: se a FEBRABAN não age através das eleições, 

como ela efetivamente age? Em sua resposta, Fernando destacou três formas 
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de ação como exemplos: o contato com formadores de opinião pública, as 

participações nas audiências públicas, e mesmo o contato direto pessoal com 

Ministros e Diretores do Banco Central do Brasil. O relacionamento com o 

Estado consistiria nesses espaços de audiência pública, principalmente com o 

Executivo e com o Legislativo. Outra forma era através dos relacionamentos 

pessoais, por exemplo, em organização de seminários, inclusive com juízes. 

Não podemos nos esquecer que os representantes dos bancos 

públicos defendiam, em maior ou menor medida, a posição do governo dentro 

da FEBRABAN. Fernando não afirmou isso, mas podemos considerar plausível 

que os representantes dos bancos públicos, por estarem em contato tanto com 

as altas esferas da administração estatal como também com os grandes 

banqueiros, possam ter atuado como mediadores, transmitindo para ambos os 

lados os interesses das partes. 

Outra coisa que chamou a atenção em nossa pesquisa, foram os 

congressos oferecidos pela FEBRABAN aos juízes da Justiça do Trabalho. O 

congresso, que foi batizado como “Ciclo de Estudos de Direito do Trabalho”, e 

que teve a sua 14ª edição em 01/05/200717, foi realizado na cidade de Natal, e 

mostra uma forma de relação pessoal direta entre judiciário e FEBRABAN. 

Mas voltando para o relato do entrevistado, tratando desse assunto, ele 

acabou explicando as características das relações entre os próprios 

banqueiros. Eles denominam a relação interna deles com a palavra utilizada na 

área administrativa “benchmarking”. Fernando caracterizou o termo como: “a 

consulta usual aos concorrentes para balizar ("copiar ou inspirar") os próprios 

projetos. Muitas vezes são realizadas via rede de relacionamentos pessoais 

entre os profissionais de menor escalão, inclusive os estabelecidos nas 

diversas Comissões da FEBRABAN”. Esse não é exatamente relacionamento 

com objetivos políticos, mas mostra que o intuito da FEBRABAN não é apenas 

representar para outros atores os interesses da fração financeira; o espaço 

também é utilizado para coesionar a própria base social. 

Por fim, gostaríamos de tratar de assunto também discutido durante a 

entrevista que era a política social e ambiental desenvolvida pela FEBRABAN. 

                                                           
17Reportagem sobre o evento em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u91718.shtml. 
Acesso em 29/06/10. 
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O assunto surgiu quando Fernando relatou que uma das participações que o 

marcaram dentro da Diretoria Executiva foi o debate acerca do “Projeto 

Cisternas”, que segundo o Relatório Social da FEBRABAN de 2003, possuía o 

objetivo de construir 10 mil cisternas em 11 Estados do Semi-árido brasileiro, 

beneficiando cerca de 50 mil pessoas. 

O entrevistado deixou claro que essas questões sociais e ambientais 

são pautas importantes dentro das reuniões dentro da FEBRABAN. Não 

podemos desvincular tal tema da imagem do banqueiro frente à sociedade. 

Não queremos afirmar, categoricamente, que os banqueiros possuem imagem 

ruim. O que afirmamos é que a avaliação que eles possuem de sua própria 

imagem é de que ela seja negativa diante do resto da população brasileira. 

Em entrevista à revista Veja, Fábio Colletti Barbosa, atual presidente 

da FEBRABAN, é questionado: 

“Veja –  Por que os bancos, de forma geral, não têm avaliação muito positiva da 

população? 

Barbosa – Essa imagem negativa nos preocupa muito, mas ela não é exclusiva dos 

bancos brasileiros. Não podemos nos esquecer de que as instituições financeiras estão 

na posição ingrata de cobrar empréstimos em qualquer lugar do mundo. Mas há um 

aspecto histórico brasileiro. No passado, a inflação prejudicou demais a transparência 

do relacionamento do cliente com a instituição financeira. Os prazos de empréstimos 

eram curtíssimos, não havia confiança na moeda. Não existiam tarifas, porque os 

bancos ganhavam com o dinheiro parado nas contas. Isso mudou completamente. 

Além do mais, acho que a expectativa sobre os serviços que devem ser prestados 

pelos bancos precisa ser mais bem compreendida.”18 

Essa pergunta foi realizada em uma entrevista intitulada “O lucro é 

verde”, a qual tratava das políticas ambientais promovidas pelo banco que 

Fábio Colletti Barbosa presidia anteriormente, o ABN Amro. Essa pergunta 

mostra como as idéias de políticas sociais e ambientais estão estreitamente 

vinculadas com a preocupação que os banqueiros possuem com sua imagem. 

Estamos tratando desse tema com o objetivo de discutir as dificuldades 

apontadas por FILGUEIRAS (2006), citado no início de nosso trabalho, em 

produzir consenso na sociedade. A imagem que o banqueiro possui é algo que 

tem muita influência dentro desse processo. 

                                                           
18 Acessível em: http://veja.abril.com.br/180407/entrevista.shtml. Acesso em 29/06/10 
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DINIZ (2009), tratando do empresariado industrial na década de 50, 

mostra que a cultura agrária do Brasil criava o aspecto de suspeita sobre os 

empresários. Os industriais da época possuíam consciência da necessidade de 

“conquista da opinião pública” para a consolidação da industrialização (DINIZ, 

2009, p.102), ou seja, para a consolidação da sua posição enquanto fração 

dentro do bloco no poder. E, de certa forma, pudermos observar como o 

discurso desenvolvimentista tornou-se aceito no Brasil, portanto, é plausível 

afirmar que eles foram vitoriosos nesse aspecto. 

Fizemos essa referência com o objetivo de mostrarmos que a imagem 

que uma fração de classe possui é fruto de uma construção histórica. A fração 

industrial, consciente da importância desse aspecto, possuiu ações práticas de 

organização para melhorar sua imagem frente à sociedade brasileira. O que 

observamos com os banqueiros é algo semelhante. As ações ambientais e 

sociais não são somente aplicadas pelos bancos individualmente (com 

objetivos de marketing); esse é um problema discutido dentro dos espaços da 

FEBRABAN, ou seja, é um problema coletivo da fração financeira. Inclusive, 

podemos diferenciar os conteúdos apresentados nos “Informativos 

FEBRABAN/FENABAN”, publicação periódica da FEBRABAN na década de 80 

e finalizada em 1991, e os conteúdos dos “Relatórios Sociais”, publicados a 

partir de 1993. Enquanto nos primeiros podemos identificar um debate 

propriamente mais político, com discursos e posições, nos segundos existia um 

conteúdo mais ideológico, de busca por divulgação da importância dos bancos 

para a sociedade. 

Não estamos entrando no mérito da capacidade dos bancos em 

resolver os problemas sociais e ambientais do mundo. Estamos tratando da 

ação deliberada dessa fração em melhorar sua imagem. Percebemos que tal 

problema é colocado não apenas individualmente, mas sim para a organização 

da fração financeira no Brasil. 

Utilizamos anteriormente o conceito de hegemonia de maneira um 

pouco mais restrita, definindo a fração hegemônica pela forma como seus 

interesses são privilegiados pelo Estado. Se estendermos mais a idéia que 

esse conceito possui, problematizando a questão do consenso (da forma como, 

por exemplo, FILGUEIRAS (2006) o faz), verificamos que a ação política da 
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FEBRABAN, se não consegue alcançar plenamente o que a idéia de 

dominação hegemônica possui, pelo menos busca caminhar nesse sentido. 

 

Conclusão: 

Com esse trabalho pretendemos realizar uma primeira aproximação 

com a FEBRABAN, indicando aspectos gerais do sistema de representação da 

fração financeira da burguesia (coesão e desregionalização), como também 

fazendo apontamentos sobre como as relações produzidas nesse sistema de 

representação ocorrem (hierarquias, ação política, relações internas, busca 

pela hegemonia). Porém, isso é parte da pesquisa que estamos realizando 

sobre a FEBRABAN; ainda pesquisaremos a posição política da fração 

financeira presente na Federação através do estudo da participação destes nos 

meios de comunicação, assim como ainda complementaremos o estudo sobre 

a instituição com a análise do documentos de comemoração aos 40 anos de 

existência da federação, o qual apresenta uma visão que a própria FEBRABAN 

faz de si mesma. 

Embora não realize grandes conclusões, caráter esse de todo trabalho 

de apresentação parcial de resultados, nosso trabalho possui a grande 

vantagem de levantar características do sistema de representação dos 

banqueiros no Brasil e apresentá-las ao debate científico. 
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