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RESUMO 
A estrutura e as formas de financiamento da economia brasileira, dos anos 
1950 aos anos 1990, refletiram a consolidação, desenvolvimento e transição 
dos padrões de reprodução do capital, em termos mundiais, e dos modelos 
econômicos e seus padrões de acumulação e financiamento, em termos 
nacionais. Neste período, foram preservados a concentração e o poder do 
Sistema Bancário Nacional de cobrar elevados spreads e de especular com 
títulos públicos, sob a proteção do Estado. Processos como o livre fluxo de 
capitais, o agigantamento da dívida pública e a diversidade e complexidade das 
aplicações financeiras determinaram a financeirização da economia, com a 
propriedade e a rentabilidade financeira compondo de forma significativa os 
ganhos de bancos, empresas e famílias. Nesse contexto, o Estado rendeu-se à 
dívida pública interna, instrumento central da financeirização, e a hegemonia do 
bloco no poder foi transformada, com a fração burguesa industrial cedendo 
lugar para a fração burguesa bancário-financeira. 
 
Palavras-chave: Economia, estrutura e financiamento. 
 

1. Introdução 

 A estrutura e as formas de financiamento de uma economia encontram-

se determinadas por aspectos como o padrão de reprodução do capital que 

vigora internacionalmente e os modelos econômicos e seus padrões de 

acumulação e financiamento, que são estruturados no contexto da trajetória 

política e econômica de cada país.  

 O objetivo deste texto é identificar a estrutura e as formas de 

financiamento da economia brasileira, dos anos 1950 aos anos 1990, à luz das 

transformações econômicas em curso no país, com atenção aos aspectos 

externos e internos que as condicionaram. 
 

2. Metodologia 

 No âmbito da abordagem econômica marxista, existem diferentes 

unidades de análises que vão desde as mais abstratas às mais concretas, 

onde se podem distinguir conceitos como modo de produção, sistema mundial, 
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formação econômico-social, padrão de reprodução do capital e conjuntura. 

Estas e outras unidades de análises concorrem para a compreensão, sob uma 

estrutura social, período histórico e espaço geográfico, das articulações 

assumidas pelo processo de reprodução do capital como parte de uma 

‘totalidade’ de relações, bem como para a identificação das contradições sobre 

os quais ele se estabelece (OSORIO, 2004). 

Nessa direção, a abordagem dialética materialista histórica pode lançar 

mão de conceitos e noções que permitem, em nível da abstração teórica, 

recompor os múltiplos fatos empíricos estudados. As noções de padrão de 

reprodução do capital, de modelo econômico e de padrão de acumulação e 

financiamento, concorrem para a compreensão do processo de reprodução do 

capital em termos mais gerais, dominante e mundializado, bem como para a 

identificação das especificidades regionais e nacionais. Essas noções não 

anulam o caráter hierárquico que as economias capitalistas nacionais 

assumem no sistema capitalista como países de desenvolvimento capitalista 

central, periférico e semiperiférico, mas concorrem para a caracterização de 

fases e períodos do processo de reprodução do capital, permitindo identificar 

as continuidades e descontinuidades presentes no referido processo. 

Essas noções permitem, ainda, superar tendências fragmentárias 

presentes em diversas análises econômicas contemporâneas. Realidades 

como capital financeiro, processos de trabalho, análises econômicas setoriais, 

crises, etc., não raramente são abordados de forma isolada. Todavia, estas e 

outras realidades estão relacionadas e interdeterminadas por uma rede de 

relações que uma abordagem apoiada em noções que captem e expressem a 

realidade a partir da idéia de estrutura, pode revelar.  

O capital, quando estabelece certas regularidades no seu processo de 

reprodução ao longo de um determinado período histórico, institui um padrão, 

que é uma estrutura de relações de reprodução. Um padrão de reprodução 

envolve aspectos como os setores e ramos que recebem os maiores 

investimentos de capital e que se tornam os mais dinâmicos, a estrutura e 

formas de financiamento da economia conformados, o padrão tecnológico e 

organizacional da produção adotado, o papel atribuído ao Estado, bem como 

as habilidades e competências requeridas dos trabalhadores, as formas de 
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arregimentação da força de trabalho, a regulação da relação capital-trabalho, e 

assim por diante. 

A noção de padrão de reprodução do capital se constitui em um recurso 

de análise que permite estabelecer mediações entre o nível abstrato mais geral 

de análise, que se expressa no esquema de reprodução simples e ampliada do 

capital, e o histórico, que materializa a forma que a reprodução do capital 

assume ao longo de um determinado período histórico, em escala mundial. A 

noção de modelo econômico permite a materialização da multiplicidade de 

formas específicas que o padrão de reprodução do capital assume em cada 

sociedade capitalista específica, em decorrência de aspectos como as 

características das suas estruturas produtivas, os recursos naturais disponíveis 

e a forma de sua inserção no mercado mundial. A noção de padrão de 

acumulação e financiamento procura identificar as bases sobre as quais foram 

edificadas a acumulação e o financiamento de um modelo econômico.  

As referidas noções permitem a apreensão das modalidades e formas 

assumidas pelo desenvolvimento capitalista, tanto em termos históricos mais 

abrangentes e comuns às diversas sociedades, quanto em termos históricos 

mais estritos e específicos a uma sociedade determinada, numa dimensão de 

tempo de média e de longa duração. Subjacente a essas noções, fazem-se 

presentes elementos como a estrutura heterogênia do desenvolvimento do 

sistema capitalista, em termos de países de desenvolvimento central, periférico 

e semiperiférico, que retrata a dominação e o grau de dependência entre os 

Estados e regiões; a divisão internacional do trabalho, que define a forma de 

inserção de cada sociedade capitalista no mercado mundial; a noção de ciclos 

de crescimento e de retração econômica (sob formas variadas de crises), que 

permite apreender as reorientações da produção capitalista ou os limites da 

sua reprodução segundo características e contradições intrínsecas a ele; e a 

conjuntura vivenciada pela produção e reprodução do sistema capitalista, que 

permite identificar a disposição da relação capital-trabalho, a influência dos 

Estados nacionais no mercado mundial, a conjuntura de um ciclo reprodutivo, 

etc. 

Estas noções permitem historicizar, no desenvolvimento da economia 

capitalista, a ascensão, o auge e o declínio dos padrões de reprodução do 

capital e, por consequência, dos modelos econômicos e dos padrões de 
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acumulação e financiamento, bem como os períodos e formas assumidas nas 

transições para novos padrões e modelos. Portanto, propõe-se neste artigo a 

compreensão da estrutura e formas de financiamento no Brasil, dos anos 1950 

aos anos 1990, à luz das estruturas de relações que informam as 

transformações econômicas em curso no período, com base em conceitos e 

noções abrigados no método dialético materialista histórico.  
 

3. Características da Estrutura e Formas de Financiamento dos Anos 1950 
aos Anos 1980 

 Entre o final dos anos 1940 e meados dos anos 1970, vigorou o padrão 

de reprodução do capital fordista-keynesiano1. Ele foi marcado por aspectos 

como o controle acentuado dos fluxos internacionais de mercadorias e de 

capitais, a forte intervenção do Estado na economia e a vigência do ‘modo de 

regulação social fordista’. 

 O sistema monetário-financeiro internacional2 integrado ao referido 

padrão, foi regulado pelo Acordo de Bretton Woods, que vigorou até o início 

dos anos 1970. As principais características desse acordo foram o controle 

sobre a mobilidade de capitais, o regime de taxas de câmbio administrado, o 

controle dos bancos centrais pelos governos nacionais e a autonomia da 

política econômica doméstica.  O controle do sistema bancário-financeiro, em 

termos nacionais e internacionais, e da movimentação internacional de capitais 

especulativos, concorreu, respectivamente, para a segmentação dos sistemas 

bancários nacionais e a contenção de processos de desnacionalização dos 

referidos sistemas. Quanto ao papel do dólar, embora fosse convertido na 

moeda de conta internacional, foi assegurada aos países detentores de divisas 

externas em dólar a sua livre conversão em ouro (TAVARES E BELLUZZO, 

2004).  

                                                        

1 Um marco da transição para esse padrão foi a política econômica de inspiração keynesiana 
do Governo Franklin Roosevelt, nos Estados Unidos, nos anos 1930. 
2 O sistema monetário-financeiro internacional (SMI) apoia-se sobre três elementos: o grau de 
liberdade do movimento de capitais, o regime cambial (estabilidade ou flexibilidade das taxas 
de câmbio) e o grau de autonomia da política econômica. Eles formam a “trindade impossível”, 
ou seja, somente é possível combinar dois elementos de cada vez, ficando o terceiro excluído. 
A cada combinação, por sua vez, corresponde a uma ordem financeira internacional vigente 
em um período histórico determinado (RICARDO, 2002). 
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 No Brasil, dos anos 1930 aos anos 1940, teve início a transição do 

modelo econômico liberal-agroexportador para o modelo econômico 

desenvolvimentista. Nos anos 1950, este modelo se consolidou como parte 

integrante do padrão de reprodução do capital fordista-keynesiano.  

 Entre os anos 1930 e meados dos anos 1950, vigorou o padrão de 

acumulação e financiamento dependente-autofinanciado, que se pautou pela 

aquisição internacional de bens tecnológicos, de bens intermediários e de bens 

de consumo duráveis, viabilizados por meio das divisas externas geradas pelas 

exportações agropecuárias. Entre meados dos anos 1950 e final dos anos 

1980, vigorou o padrão de acumulação e financiamento dependente-associado, 

que se caracterizou pela exportação de bens agropecuários e minerais, pela 

entrada de investimentos diretos estrangeiros na forma das filiais das 

multinacionais e pelo padrão de endividamento externo estabelecido junto a 

governos e instituições multilaterais. 
 

3.1. Estrutura e formas de financiamento entre os anos 1930 e meados 
dos anos 1950   

 A primeira fase da conformação da atual estrutura e formas de 

financiamento no Brasil, estendeu-se da Revolução de 1930 ao Plano de 

Metas. Elas foram requeridas como parte do processo de consolidação do 

capitalismo sobre bases industriais e em transição para a indústria moderna, 

sob estágio monopolista de caráter nacional e estatista3. O Estado, 

implementando forte intervenção e regulação, dirigiu a conformação da 

estrutura e formas de financiamento, mas determinando uma relação público-

privada cuja acumulação era intensificada em favor dos interesses privados e o 

ônus conjuntural decorridos de crises e depressões da taxa de acumulação 

eram transferidas para o Estado, como de resto foram características que se 

fizeram presentes ao longo da história da economia brasileira do século XX.   

 Embora o bloco no poder refletisse a hegemonia da fração burguesa 

industrial paulista e a elite política conduzissem o processo de industrialização 

                                                        

3 A estrutura e formas de financiamento de uma economia acompanham o estágio de 
desenvolvimento dessa própria economia, que no capitalismo ocidental expressou as fases 
concorrencial nacional, monopolista nacional e oligopolista internacional, bem como as 
configurações de independência, dependência e interdependência das economias nacionais. 
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por substituição de importações, as frações burguesas bancária e industrial 

paulista não conformaram um pacto que imprimisse à estrutura e às formas de 

financiamento característica de capital financeiro, isto é, o capital bancário não 

liderou e/ou aglutinou grupos industriais e/ou assumiu propriedade industrial. 

De fato, poucos capitais bancários privados se voltaram para as operações de 

financiamento produtivo e as indústrias privadas nacionais em estágio pré-

monopolista não demandavam grandes volumes de financiamentos, de modo 

que as condições materiais para a constituição do capital financeiro no Brasil 

não estavam dadas e a configuração do bloco no poder não refletia a 

possibilidade de relações econômicas nas quais as indústrias figurassem 

lideradas por bancos.  

 A conformação da estrutura e formas de financiamento do sistema 

bancário nacional refletiu o contexto político e econômico. Os bancos privados 

nacionais realizavam a intermediação financeira, ofertando crédito de curto e 

de médio prazo, basicamente voltadas para o financiamento do consumo. A 

forte relação entre o Estado e o capital bancário privado nacional, por sua vez, 

assegurou baixo risco nas atividades de financiamento e nas aplicações 

alternativas aos ofertantes e demandantes de crédito. A constituição dos 

bancos de financiamento produtivo foi assumida, fundamentalmente, pelo 

Estado. 

 Os bancos privados nacionais passaram a explorar a inflação e o 

consumo de bens de elevado valor agregados como os principais geradores de 

ganhos, respectivamente, pela via da intermediação e especulação financeira 

tradicional em torno de títulos públicos e dos valores irrealistas incorporados no 

financiamento do consumo. Uma ampla estrutura bancária foi sendo estendida 

sobre o território nacional tendo em vista explorar as referidas especulação e 

intermediações, cujos ganhos obtidos asseguravam, por sua vez, a cobertura 

dos custos da contínua expansão da referida estrutura. 

 Conforme Corrêa e Adati (2004), a estrutura e formas de financiamento 

das atividades produtivas ficaram a cargo dos bancos públicos (BNDES e 

Banco do Brasil). As condições favoráveis em termos de custos de 

financiamento e de alargamento de prazos para os setores produtivos 

industriais, foram viabilizadas por meio de arranjos financeiros que se 

apoiavam sobre os adicionais do imposto de Renda dirigidos para o BNDES e 
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a emissão inflacionária realizada pelo Banco do Brasil. Os bancos públicos de 

financiamento, prioritariamente voltados para apoiar o processo de 

diversificação industrial, completavam a lógica privatista do Estado.  
 

3.2. Estrutura e formas de financiamento nos anos 1960 e 1970 

 A fase final de conformação da estrutura e formas de financiamento da 

economia brasileira, sob a vigência do modelo econômico desenvolvimentista, 

ocorreu nos anos 1960, no contexto da consolidação do padrão de acumulação 

e financiamento dependente-associado. A perspectiva era ampliar as 

condições de financiamento de consumo após a maturação dos investimentos 

diretos estrangeiros realizados desde o Plano de Metas, em especial das 

indústrias multinacionais que se voltavam para a produção de bens de 

consumo duráveis. Esta fase foi conduzida por meio da reforma monetário-

financeira dos anos 1960. 

 No âmbito do sistema de crédito, foram criadas as novas formas de 

alavancagem de recursos para a construção civil, por meio do Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimo; de financiamento para as famílias, por 

meio da consolidação das instituições financeiras; e de financiamento agrícola, 

por meio do Sistema Nacional de Crédito Rural. Para o financiamento do 

investimento, foram estabelecidas regulações com o objetivo de incentivar o 

desenvolvimento do mercado de capitais e de fazê-lo articulado aos Bancos de 

Investimento.  

 Foi criado o sistema de emissão de títulos de dívidas, tendo em vista 

mobilizar capitais. Destacaram-se os títulos públicos pós-fixados (cambiais e 

com correção monetária), com a possibilidade de trabalhar com diversos tipos 

de contratos e com vários indexadores (contratos estabelecidos em termos 

nominais com correção pré-fixada, contratos com correção cambial, contratos 

com correção monetária, etc.). A emissão de títulos públicos abriu novas 

fronteiras para a reprodução do capital bancário no Brasil. 

  Foram criados, ainda, instrumentos compulsórios e não compulsórios de 

captação de recursos, tendo em vista o financiamento da atividade produtiva. 

Em favor da agricultura, estabeleceram-se exigibilidades sobre depósitos à 

vista, e da construção civil, recursos mobilizados pelo FGTS e Cadernetas de 

Poupança. Apesar da reforma ter previsto o financiamento da atividade 
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industrial e de infraestrutura por meio de bancos de investimentos privados, 

esta atividade permaneceu concentrada na esfera pública, mais precisamente 

no BNDES. A captação de recursos em favor do BNDES foi compulsória, 

inicialmente na forma de recolhimento de adicionais do imposto de renda e, 

posteriormente, de fundos oriundos do PIS/PASEP4.  

 A aprovação da Resolução 63 permitiu que os capitais financeiros 

internacionais se fizessem presentes na estrutura e formas de financiamento, 

mas indiretamente por meio da captação de recursos financeiros internacionais 

por bancos privados nacionais, que os repassavam internamente no mercado 

de crédito. Esse processo, em função da sua pequena magnitude no período, 

ainda não impactava fortemente o balanço de pagamentos por conta das 

remessas geradas no setor de serviços.  

 A reforma aprofundou a alavancagem no mercado de crédito e manteve 

fragilizado o mercado de capitais. Os bancos privados nacionais, 

conglomerados, mantiveram-se à frente do mercado de crédito.     

 Os ganhos especulativos foram ampliados a partir da reforma, visto que 

coincidiu com a dinâmica inflacionária e o desequilíbrio macroeconômico, 

progressivos, que se intensificou após a primeira crise do petróleo. Neste 

contexto, ocorreu expansão da estrutura bancária e da oferta de crédito, com 

ganhos assegurados por meio da cobrança de spreads bancários elevados. 
 

3.3. Estrutura e formas de financiamento nos anos 1980  

 No Brasil, desde os anos 1970, teve curso a crise do padrão de 

acumulação e financiamento dependente-associado. Ela foi precipitada por 

meio do primeiro choque do petróleo de 1973, com consequências como a 

elevação do déficit da balança comercial e a crise do balanço de pagamentos. 

A tentativa de equacionar a crise pela via da ampliação do endividamento 

externo para a implantação do II PND (num contexto de taxas de juros 

internacionais em elevação), de modo a aprofundar a diversificação da 

estrutura produtiva industrial, permitindo substituir importações de bens 

industrializados por sua produção interna e diversificar a pauta de exportação 

                                                        

4 O PIS/PASEP foi transformado no Fundo do Amparo ao Trabalhador (FAT) por meio da Lei 
7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regulou o Programa do Seguro Desemprego, o abano 
salarial, entre outros. 
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com a ampliação de bens manufaturados, acentuou o desequilíbrio do balanço 

de pagamentos. 

 O segundo choque do petróleo de 1979 e a abrupta elevação das taxas 

de juros internacionais em 1980, somados à crise da dívida herdada e o 

desequilíbrio interno da economia, foram dizimando as reservas cambiais. A 

reação à crise cambial instalada ocorreu por meio da maxidesvalorização 

cambial de 30%, em 1979, para incentivar exportações e desestimular 

importações, tendo em vista atenuar os efeitos negativos sobre as reservas 

cambiais. 

 O risco cambial determinou um comportamento de recusa das correções 

cambiais pelos devedores, que tinham que arregimentar mais moeda nacional 

para cobrir os compromissos externos, e de apoio por parte dos credores, que 

viam uma oportunidade de ganhos especulativos com as ORTN’s dolarizadas. 

Finalmente, como consequência da falta de credibilidade nas operações de 

correção monetária, os aplicadores em poupança financeira se dirigiram para o 

Open Market. 

 Uma outra indexação ocorreu em 1986, no contexto do Plano Cruzado, 

com a emissão das LBC’s e dos fundos de curto prazo. Este título expressou 

uma indexação financeira, com valor de face atrelado à taxa média de juros 

nas operações de um dia no sistema SELIC. 

 Nesse contexto, marcado pela elevação das taxas de juros, pelo 

agravamento do risco cambial nos empréstimos em moeda estrangeira e pela 

política monetária contracionista, as empresas (e os bancos) recorreram à 

reestruturação patrimonial. Empresas deslocaram capitais para a esfera 

especulativa, adquirindo títulos do governo, numa lógica de defesa do valor dos 

seus capitais e de ganhos. Empresas endividadas, cujos contratos haviam sido 

estabelecidos em dólar, procuraram liquidá-los. Com a possibilidade de 

repasse da dívida em dólar para o Estado, mesmo no contexto de redução 

abrupta do PIB no início dos anos 1980, as empresas continuaram 

demandando empréstimos ofertados pelo BNDES, mas para encaminhá-los em 

grande parte para a própria especulação financeira.  

 O saneamento da dívida privada em dólar de empresas e bancos pelo 

governo converteu-se no grande instrumento de socialização das perdas do 

capital por meio do comprometimento do fundo público. Por outro lado, 
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amplificou os problemas quanto ao equilíbrio do balanço de pagamentos, 

fortemente agravado com os efeitos da elevação dos preços do petróleo e 

derivados, dos insumos industriais e dos bens de capital, bem como dos custos 

da dívida pública externa ampliada pelos juros internacionais e pela estatização 

das dívidas externas privadas5. 

 Mediante a restrição da realização de financiamento produtivo pelos 

bancos públicos decorrente do custo da rolagem da dívida externa e das 

pressões de eminente crise cambial, de um lado, e as pressões do FMI para a 

adoção de um programa austero de equilíbrio fiscal, de outro lado, o governo 

incentivou as estatais para que se endividassem em dólar.  

 A dívida interna também cresceu em decorrência de processos como o 

declínio da carga tributária e a defasagem das tarifas públicas, o que 

determinava a reiteração do endividamento interno, consolidado como espaço 

da expansão do capital e da reestruturação patrimonial de bancos e de 

empresas, isto é, de reprodução do capital pela via da financeirização. 
 

3.4. O aprofundamento da lógica especulativa 

 Uma instabilidade profunda ocorreu junto aos bancos comerciais 

estaduais públicos a partir da segunda metade dos anos 1970 e, 

principalmente, nos anos 1980. O controle dos governos estaduais sobre os 

bancos estaduais e a estratégia destes governos de assegurar investimento de 

infraestrutura, promoção de incentivos creditícios (e fiscais) em favor da 

iniciativa privada e financiamento das suas despesas por meio do seu 

endividamento junto a estes bancos, levaram estas instituições a uma crise 

irremediável. 

 Os bancos comerciais privados apresentaram uma elevada 

rentabilidade, em que pese o contexto recessivo dos anos 1980 e a 

consequente redução do financiamento ao consumidor. Esta rentabilidade foi 

viabilizada por meio das operações dos bancos comerciais com títulos do 

                                                        

5 O Estado teve ampliado o seu endividado externo à medida que o governo estatizou a dívida 
em dólar de empresas e de bancos. O pagamento dessas dívidas em moeda nacional pelas 
empresas e bancos concorreu para que o governo financiasse gastos do Estado. 
Posteriormente à liquidação dessas dívidas e mediante a necessidade da continuidade de 
financiamento dos gastos do Estado, o governo emitiu títulos da dívida pública adquiridos por 
empresas e bancos, tornando o Estado endividado junto a eles. 
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governo federal. Ocorria, em termos fundamentais, uma triangulação na 

colocação de títulos de dívidas públicas, qual seja, o governo captava recursos 

a juros reais, os bancos ganhavam spreads vultosos com riscos reduzidos e os 

aplicadores obtinham juros reais e lhes era garantida liquidez imediata. 

 A captação via depósitos decaiu nos bancos comerciais oficiais 

(estaduais e federais), o que obrigou o repasse de recursos para os mesmos 

por parte do Banco Central, tendo em vista socorrê-los. As dificuldades destes 

bancos eram intensificadas, ainda, pela indução à concessão de crédito nos 

períodos de desaceleração econômica e pelo ônus dos movimentos de ajuste 

sobre os indexadores, o que representava queima de ativos dos bancos e/ou 

transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. A captação via 

depósitos também decaiu nos bancos comerciais privados, mas estes 

equilibraram seus ganhos com as operações de especulação financeira. 

 Nos anos 1980, a fragilidade financeira do Estado foi se aprofundando, 

os sistemas empresariais privados foram se protegendo e a economia real foi 

realizando uma trajetória de queda de crescimento. Aceleração inflacionária, 

aumento da imprevisibilidade nos negócios, juros internos elevados e grandes 

empresas priorizando a liquidação de suas dívidas, fizeram com que o pequeno 

crescimento econômico ocorresse fundamentalmente puxado pela exportação.

 A crise da dívida externa, em função dos seus encargos sob taxa de 

juros internacionais exorbitantes, e a dívida interna, em função das 

regulamentações dos títulos públicos sob taxa de juros nacional elevadas, 

levaram ao colapso a estrutura de financiamento da economia brasileira como 

um todo, posto que ela se estruturou com base no capital internacional, que 

passou a realizar remessas de capitais do país, e no Estado, que não mais 

conseguiu se quer financiar adequadamente as suas despesas. A economia 

brasileira passou a conviver com uma situação de subfinanciamento crônico. 

 Os bancos comerciais privados se adaptaram ao novo contexto. A 

atividade de intermediação financeira, que até meados dos anos 1980 era 

desenvolvida graças ao governo, que se tornara o principal tomador de crédito 

a partir de então, praticamente, se estagnou. Os lucros bancários passaram a 

se originar da aplicação no Open Market do saldo das disponibilidades líquidas. 

Todavia, desde então, sempre que ocorria uma queda repentina de inflação 

e/ou de juros e um crescimento da demanda de crédito de curto prazo, os 
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bancos privados expandiam imediatamente a oferta de crédito corrente, 

compelidos pela redução dos ganhos no Open Market e em outras operações 

financeiras especulativas. 

 Na conjuntura dos anos 1980, ocorreu uma redução do número de 

empresas de capital aberto, uma ampliação da liquidez no mercado de capitais 

de curto prazo e atrofia da liquidez e instrumentos no mercado de capitais de 

longo prazo e uma vulnerabilidade dos bancos oficiais de intermediação 

financeira de curto prazo e de longo prazo. Enfim, a estrutura e formas de 

financiamento da economia brasileira do modelo econômico 

desenvolvimentista, conformada inicialmente entre os anos 1930 e meados dos 

anos 1950, reestruturada e consolidada sob a vigência do padrão de 

acumulação e financiamento dependente-associado, colapsou nos anos 1980.  
 

4. Características da Estrutura e Formas de Financiamento no Final dos 
Anos 1980 e nos Anos 1990 

Entre meados dos anos 1970 e meados dos anos 1980, ocorreu a 

transição e consolidação do padrão de reprodução do capital flexível-neoliberal. 

Ele foi marcado por aspectos como a liberalização das economias nacionais, a 

liberalização dos fluxos internacionais de mercadorias e capitais, a redução da 

intervenção do Estado na economia e a flexibilização da contratação da força 

de trabalho e das políticas públicas sociais. 

 Conforme Carneiro (2002), as principais características do sistema 

monetário-financeiro internacional integrado ao referido padrão foram a livre 

mobilidade de capitais, o regime de taxas de câmbio flutuantes e, em princípio, 

a autonomia das políticas econômicas domésticas. As economias nacionais 

passaram a operar em um sistema monetário-financeiro hierarquizado, com 

base em três categorias de moeda: a moeda reserva (dólar), as moedas 

conversíveis (moedas dos demais países centrais) e as moedas não-

conversíveis (moedas dos países periféricos). No âmbito do país da moeda 

central (reserva), definiu-se a taxa de juros básica do sistema monetário-

financeiro, que é a taxa de juros mais baixa, posto que se supõe que a moeda 

central seja a mais segura. À medida que se desloca do país da moeda central 

para os países de moedas conversíveis, e destes para os países de moedas 
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não-conversíveis, as taxas de juros aumentam, posto que o mercado financeiro 

supõe que o “risco país” torna-se maior6. 

 Os países periféricos, ao se integrarem na abertura (globalização) 

financeira, perderam a suposta autonomia das políticas econômicas 

domésticas (ou a viram restringida), posto que a tentativa de confrontar as 

agências especializadas que avaliam o “risco-país”, e determinar taxas de juros 

em patamares menores do que aquelas que refletem a “expectativa do 

mercado”, desencadeariam a não entrada de capitais, bem como ocorreria a 

fuga de capitais locais estrangeiros (e domésticos)7. 
 

4.1. Ajuste e transição para uma estrutura de financiamento 

 Nos anos 1980, a crise do padrão de acumulação e financiamento 

dependente-associado se elevou para a crise do modelo econômico 

desenvolvimentista. No final dos anos 1980, e, principalmente, no início dos 

anos 1990, teve início o processo de liberalização da economia brasileira e de 

integração periférica do país no mercado mundial, que redundaria na 

conformação e consolidação do padrão econômico exportador apoiado na 

especialização produtiva, marcado por aspectos como a liberalização e 

desregulamentação da economia, a ampliação e diversificação da entrada de 

IDE no país, a especialização da estrutura produtiva industrial e a 

reprimarização do padrão de comércio exterior. O padrão de acumulação e 

financiamento dependente-subordinado sobre o qual o novo modelo se apoia, 

assumiu características como a ampliação da participação direta e indireta do 

capital bancário internacional na intermediação comercial-financeira do 

consumo interno e a exportação de commodities como eixo de realização do 

equilíbrio externo e de parte do financiamento produtivo interno. 

                                                        

6 A taxa de juros fora do núcleo do sistema monetário-financeiro – os EUA – será a taxa de 
juros vigente no núcleo acrescida de uma taxa definida pelo grau de “risco país”, avaliado e 
classificado por agências especializadas. 
7 Os países centrais de moeda conversível podem baixar a taxa de juros para além da 
“expectativa do mercado” e arcar com a fuga de capitais. Isto acarretaria desvalorização do 
câmbio e dos ativos produtivos e de serviços do país, o que levaria ao retorno dos capitais para 
adquiri-los desvalorizados e retomaria os fluxos de capitais. Nos países periféricos, em tese, 
isso não seria possível, posto que a desvalorização cambial e de ativos, ao não levar à 
aquisição destes últimos sob processo de aguda desvalorização, conduziria a uma 
desvalorização descontrolada e à própria queda de confiança que poderia conduzir ao 
questionamento da própria existência da moeda desse país.  
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Os novos modelo econômico e padrão de acumulação e financiamento 

acarretaram aspectos como as transformações das relações capital-trabalho, 

mediante a desestruturação do mercado de trabalho e o processo generalizado 

de precarização do trabalho, com desdobramentos como crescimento do 

desemprego estrutural e aumento do trabalho informal; a reconfiguração da 

correlação de forças entre as frações do capital no âmbito do bloco no poder, 

com o capital industrial stricto sensu perdendo a hegemonia política e a 

liderança do processo econômico e da dinâmica macroeconômica em favor do 

capital financeiro – nacional e internacional – e do capital industrial que se 

financeirizou organicamente; a inserção econômica internacional passiva, com 

abertura comercial e financeira e especialização comercial externa concentrada 

em commodities agropecuárias e minerais (in natura, semimanufaturadas e 

manufaturadas), complementados com setores específicos de atividade 

industrial intensivos no uso de capital e de tecnologia, com destaque para o 

setor de veículos e material de transportes, submetendo a dinâmica 

macroeconômica aos ciclos do comércio internacional e aos movimentos de 

curto prazo do capital financeiro nacional/internacional; e a redefinição da 

estrutura e do funcionamento do Estado mediante privatização das estatais, 

desregulamentação econômica/proposição de novo marco regulatório via 

agências reguladoras e regulamentos próprios, redução da capacidade do 

Estado de conceber/realizar política econômica soberana e de realizar 

investimentos e condução de reformas liberais (previdência, trabalhista, etc.) 

(FILGUEIRAS e GONÇALVES, 2007). 

No tocante à estrutura e formas de financiamento, ocorreu a 

reestruturação do sistema financeiro por meio da sua concentração, da 

redução do número de bancos públicos, da desnacionalização do setor 

bancário-financeiro, da atuação prioritária dos bancos privados nos serviços 

bancários e no financiamento da dívida pública e da preservação do 

financiamento de longo prazo predominantemente realizado por bancos 

públicos.  

Portanto, em termos estritamente econômicos, pressupôs o abandono 

da política econômica doméstica sob relativa soberania e do projeto de uma 

estrutura econômica apoiada na industrialização diversificada e 

progressivamente internalizadora de todos os setores industriais. A perspectiva 
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estratégica desse projeto era a consolidação do setor industrial produtor de 

bens de capital (com a sua transformação no polo dinâmico da economia), a 

constituição de uma estrutura e formas de financiamento sobre bases 

fundamentalmente nacionais e o desenvolvimento científico e tecnológico 

soberano8. O projeto de integração periférica se apoiou na industrialização 

aberta ao capital internacional e especializada em apenas alguns ramos 

produtivos, complementada por exportação de commodities, na estrutura e 

formas de financiamentos organicamente internacionalizados e no 

desenvolvimento científico e tecnológico doméstico de estágio secundário. 

Um marco da reestruturação e adequação da estrutura e formas de 

financiamento aos novos padrão de reprodução do capital, modelo econômico 

e padrão de acumulação e financiamento foi a Resolução 1.524, de 1988. Ela 

rompeu com a segmentação do mercado financeiro previsto na reforma 

financeira do final dos anos 1960 (e que foi parcialmente burlado pelos 

conglomerados financeiros nacionais), oficializando a constituição dos Bancos 

Múltiplos no Brasil. Desde então, os conglomerados financeiros existentes 

transformaram-se legalmente em Bancos Múltiplos por meio da fusão e/ou da 

incorporação das financeiras, bancos de investimentos, sociedades imobiliárias 

e empresas de leasing ao Banco Comercial do conglomerado. Os Bancos 

Múltiplos tornaram-se pessoas jurídicas independentes que poderiam operar 

em cinco tipos de instituições, qual sejam, banco comercial, banco de 

investimento, banco de crédito financiamento e investimento, banco de crédito 

imobiliário e banco de desenvolvimento. A origem da empresa que constituiria 

a formação dos Bancos Múltiplos ficou em aberto, o que permitiu que empresas 

não financeiras, a exemplo de conglomerados industriais, viessem a se 

incorporar ao mercado financeiro (CORRÊA e ADATI, 2004). Por fim, foram 

facilitados os processos formais que viabilizavam a venda de instituições 

bancárias dos conglomerados, entre os conglomerados e fora dos mesmos. 

 Observa-se que a Resolução 1.524 criou as condições jurídico-políticas 

para a intensificação da concentração e centralização do capital bancário no 

âmbito do sistema bancário nacional, na medida em que formalizou a 
                                                        

8 Esta perspectiva, fortemente influenciada pelas teorias político-econômicas estruturalistas e 
neoestruturalistas, acentuava a articulação necessária entre o desenvolvimento científico e 
tecnológico e o desenvolvimento do setor industrial produtor de bens de capital. 
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constituição dos bancos múltiplos e facilitou a venda de instituições bancárias. 

Criou, ainda, as condições jurídico-políticas para a convergência entre 

conglomerados bancários e industriais na constituição dos bancos múltiplos, a 

ampliação das áreas de atuação dos conglomerados bancários e a composição 

e recomposição dos capitais bancários em direção da 

concentração/centralização de capital. Enfim, deu início às condições jurídico-

políticas de conformação do capital financeiro no Brasil. 

 Outro aspecto marcante e que de certo modo se relacionou com a 

Resolução 1.524, foi a moderação do processo de ampliação da rede de 

bancos comerciais, ainda em curso até meados dos anos 1990. Todavia, os 

custos operacionais desta rede delinearam uma trajetória de queda mediante a 

redução progressiva do número de trabalhadores empregados e a 

tecnologização do sistema, entre 1986 e 19939. Em contrapartida, ocorreu 

elevação de investimentos em automação voltada para as operações 

bancárias. Ocorreu, enfim, uma elevação da composição orgânica do capital na 

rede de bancos comerciais.  

 Desta forma, a conjuntura recessiva e inflacionária do final dos anos 

1980 e início dos anos 1990, ao determinar uma redução da intermediação 

financeira de curto prazo e dos depósitos à vista, sendo este último uma fonte 

de recursos financeiros para a aplicação no Open Market e em outras 

aplicações financeiras que eram as fontes básicas de remuneração dos bancos 

comerciais, concorria para a redução dos custos operacionais das redes dos 

bancos comerciais pela via da racionalização, modernização e organização, 

proporcionadas pela incorporação das tecnologias de informação e de 

automação e dos métodos de gestão flexíveis pós-fordista. Portanto, a via da 

racionalização, modernização e organização capitalista da estrutura e formas 

de financiamento também concorreria para a criação do capital financeiro no 

Brasil. 

 Os efeitos da Resolução 1.524 em termos de 

concentração/centralização de capitais, podem ser analisados por meio das 

Tabelas I e II. Pode-se, também, constatar a inflexão ocorrida por meio da 

                                                        

9 Entre 1986 e 1993, ocorreu uma redução de 230 mil postos de trabalho (25% do total de 
1986). 
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referida resolução, na análise dos dados de 1988 e de 1989. Verifica-se, a 

partir de então, a brutal redução da quantidade de sedes de instituições 

bancário-financeiras autorizadas e em funcionamento dos Bancos Comerciais, 

dos Bancos de Investimento, de Sociedade de Crédito Financiamento e 

Investimento, de Sociedade de Distribuição, de Sociedade de Arrendamento 

Mercantil, de Sociedade de Crédito Imobiliário, de Caixas Econômicas e de 

Sociedade de Investimento. Em contrapartida, verifica-se o aumento dos 

Bancos Múltiplos a partir de 1989, bem como das Sociedades Cooperativas de 

Crédito, a partir de 1988. 
 

TABELA I - QUANTIDADE DE SEDES AUTORIZADAS E EM FUNCIONAMENTO 
  86 87 88 89 90 91 92 93 
B. Com. 105 103 106 66 50 45 36 34 
B. Multi. - - - 113 166 180 198 211 
B. Desen. 14 14 14 13 11 9 9 7 
B.Inv. 41 44 56 36 23 21 20 17 
Caixa E. 5 5 5 5 3 2 2 2 
Soc. Coo. 583 579 661 767 806 838 840 822 
S.C.F.I.* 112 112 107 70 51 45 41 40 
Soc. Cor. 275 277 273 282 260 273 279 285 
Soc. Dist. 412 434 447 419 395 386 370 372 
Soc. Inv. 9 9 9 9 7 7 7 5 
S.A.M.* 124 122 56 61 60 62 63 65 
S.C.I.* 79 70 57 42 29 25 26 25 
As. P.E.* - - 2 2 2 2 2 2 
Ad. Co.* - - - - - 561 531 514 
Fonte: BACEN/DECAD. *SCFI=Sociedade de Crédito Financeiro e Investimento; 
SAM=Sociedade de Arrendamento Mercantil SCI=Sociedade de Crédito Imobiliário; 
AsPE=Associação de Poupança e empréstimo; Ad. Co= Administradora de Consórcio. 
 

 A recomposição do número de instituições bancário-financeiras foi 

acompanhada da recomposição do número de agências em funcionamento 

destas instituições, confirmando a tendência de concentração/centralização de 

capitais pela via da redução do número de agências. A redução somente não 

foi verificada nos Bancos Múltiplos, nas Sociedades Corporativas e nas 

Administradoras de Consórcios. Evidentemente, parte da ampliação do número 

de agências dos Bancos Múltiplos e da redução do número de agências de 

outras instituições bancário-financeiras, foi oriunda de processo de 

incorporação dos últimos pelos primeiros. 
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TABELA II - QUANTIDADE DE AGÊNCIAS EM FUNCIONAMENTO 

  86 87 88 89 90 91 92 93 
B. Com. 14679 14087 13837 7174 6233 5046 446 4227 
B. Multi. - - - 8842 11002 10963 11429 11286 
B. Desen. 19 19 19 18 15 12 12 9 
B.Inv. 148 133 133 84 80 66 73 51 
Caixa E. 2419 2438 2374 2341 2761 1933 1930 1929 
Soc. Coo. - - - - - - - - 
S.C.F.I.* 506 471 561 387 306 212 179 102 
Soc. Cor. 166 177 199 229 476 431 461 398 
Soc. Dist. 828 692 731 710 972 917 841 649 
Soc. Inv. - - - - - - - - 
S.A.M.* 124 122 136 151 206 230 225 112 
S.C.I.* 667 531 565 381 227 155 155 124 
As. P.E.* - - 2 2 2 1 1 1 
Ad. Co.* - - - - - - 2810 3560 

Fonte: BACEN/DECAD *SCFI=Sociedade de Crédito Financeiro e Investimento; 
SAM=Sociedade de Arrendamento Mercantil; SCI=Sociedade de Crédito Imobiliário; 
AsPE=Associação de Poupança e empréstimo; Ad. Co= Administradora de Consórcio. 
 

 Para Corrêa e Adati (2004), as mudanças identificadas no Sistema 

Financeiro Nacional, como a legalização de fato dos Bancos Múltiplos, a 

entrada de empresas não financeiras no setor e a redução do número de 

agências e modernização tecnológica e organizacional das mesmas, teriam se 

integrado à manutenção da estratégia dos bancos de priorizar os lucros 

advindos do floating e das operações de baixo risco. Deve-se ressaltar também 

aspectos como a concentração/centralização de capital e a convergência entre 

capital bancário e industrial. Este último fenômeno assumiu formas distintas 

daquelas presentes na Europa do século XIX, visto que conglomerados 

industriais adquiriram bancos, conglomerados bancários operavam 

financiamento de consumo e serviços, mas poucos conglomerados bancários 

assumiram o controle acionário de conglomerados industriais. De fato, os 

conglomerados industriais continuaram buscando financiamento de longo prazo 

nos bancos públicos de financiamento, com os bancos de financiamento 

privados assumindo um papel pouco expressivo neste tipo de operação. 
 

4.2. Estrutura de financiamento em face da reestruturação produtiva 

 No início dos anos 1990, delineou-se uma tendência de acomodação e 

queda da inflação. A própria abertura comercial concorria para tanto à medida 
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que tendia a equalizar preços internos e externos. O Plano Real, por sua vez, 

concorreu de forma mais decisiva para o controle do processo inflacionário por 

meio da combinação entre a abertura comercial (aprofundada) e a âncora 

cambial. Neste contexto, a estratégia do sistema financeiro nacional de 

assegurar lucros advindos do floating foi se demonstrando inviável a curto e 

médio prazo e as autoridades financeiras preparam uma nova etapa de 

reestruturação da estrutura e formas de financiamento do país. 

 A reestruturação tinha como propósito acentuar o processo de 

concentração/centralização de capitais por meio de aquisições, fusões e 

incorporações, de modo a reduzir o número de bancos, bem como privatizar os 

bancos públicos estaduais. 

 O principal instrumento da reestruturação foi o programa de estímulo à 

Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro (PROER), aprovado 

por meio da Resolução 2.208, de novembro de 1995, que consistiu em um 

programa de assistência destinada a sanear instituições financeiras em 

dificuldades e contribuir com a transferência do controle acionário em favor de 

instituições bancárias mais solidas. Sob o discurso de que o PROER salvaria o 

depositante e evitaria o risco de crise bancária sistêmica, o Banco Central 

preparou as instituições a serem vendidas, organizando a venda da parte “boa” 

e organizando o saneamento da parte “ruim” por meio dos recursos do 

programa para a venda futura10.  

 Outro instrumento da reestruturação, foi o programa de incentivo à 

redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (PROES), aprovado 

por meio da medida provisória 1.514, de agosto de 1996, que consistiu em um 

programa de reestruturação do Sistema Financeiro Estadual, tendo em vista a 

privatização do mesmo. Embora a privatização fosse o objeto central, ele 

facultou ainda a liquidação, a transformação em agências de fomento e a 

permanência do banco na mesma situação11.  

 Os processos de compra-fusão-liquidação de bancos determinaram a 

concentração do sistema bancário-financeiro, a redução do número de bancos 
                                                        

10 Os recursos deveriam legalmente se originar dos depósitos compulsórios das instituições 
integrantes do Sistema Financeiro junto ao Banco Central, mas no processo ocorreu grandes 
transferências diretas do Tesouro para o PROER. 
11 Os bancos comerciais estaduais foram saneados a partir de fundos públicos e privatizados, 
principalmente entre 1997 e 2000. 
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comerciais oficiais e a entrada de bancos estrangeiros no Sistema Financeiro 

Nacional12. Os recursos públicos se fizeram presentes nos processos de 

compra, fusão e liquidação de bancos.  
 

Considerações Finais 

 O Sistema Financeiro Nacional apresentou novas características a partir 

do final dos anos 1980 e, principalmente, nos anos 1990. Todavia, foi 

preservado o poder dos bancos privados de cobrar elevados spreads, a 

especulação com títulos públicos, bem como a proteção do Estado a estas 

instituições. As novas características e a lógica histórica e estrutural das 

operações bancárias convergiram no SFN. 

 A propriedade e a rentabilidade financeira passaram a compor de forma 

significativa os ganhos de bancos, empresas e famílias. Nesse contexto, o 

Estado se rendeu à dívida pública interna, instrumento central da 

financeirização, e o bloco no poder foi transformado, sob a hegemonia das 

frações burguesas financeirizadas.  
 

Referências bibliográficas 

CORRÊA, Vanessa Petrelli, ADATI, Fabiana Mitiko. Mudanças Fundamentais 
na Estrutura de Financiamento Brasileira nos anos 90: Alteração de 
Propriedade e Continuação da Lógica Especulativa. In: XAVIER, Clésio 
Lourenço (Org). Desenvolvimento Desigual. Uberlândia: Editora UFU, 2004. 
CARNEIRO, Ricardo. Desenvolvimento em crise. A economia brasileira no 
último quarto do século XX. Campinas: Editora UNESP, 2002. 
FILGUEIRAS, L., GONÇALVES, R. A economia política do governo Lula. Rio 
de Janeiro: Contraponto, 2007. 
OSÓRIO, JAIME. Crítica de La economia vulgar. Reproducción del capital y 
dependência. México: Universidad Autônoma de Zacatecas, 2004. 
TAVARES Maria Conceição; e BELLUZZO, Luiz Gonzaga. A mundialização do 
Capital e a Expansão do Poder Americano. In: FIORI, José Luiz (Org.). O poder 
americano. Petrópolis: Vozes, 2004. 
 
 
                                                        

12 A abertura do Sistema Financeiro Nacional aos bancos estrangeiros foi justificada segundo a 
perspectiva da desregulamentação do mercado e da abertura financeira. Alegava-se que o 
ingresso dos bancos estrangeiros aumentaria a concorrência e geraria modernização 
tecnológica e redução dos spreads e tarifas bancárias; proporcionaria alongamento dos prazos 
das operações de crédito em decorrência da maior facilidade de repasse de recurso externo; e 
asseguraria maior estabilidade ao Sistema Bancário Nacional por conta da solidez patrimonial 
dos mesmos. A expansão destes bancos foi notável, alcançando 8,35% do patrimônio do SFN, 
em 1993, e 27,41% do mesmo, em 2000 (CARNEIRO, 2002). 


